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Tilstandsvurdering av kommunale
vann– og avløpstjenester

Foto: Gunn Eklund Breisnes, Bergen kommune

Norsk Vanns tilstandsvurdering av VA-tjenestene
Vurdering av 83 kommuner i 2015
Om rapporten

Norsk Vann utgir årlig denne rapporten som beskriver
tilstanden for de kommunale vann- og avløpstjenestene.
83 kommuner benyttet bedreVANN i 2015, med 2,95
millioner innbyggere tilknyttet tjenestene. Disse
utgjør 67 % av de 4,40 millioner innbyggerne som
er tilknyttet kommunalt vann og avløp i Norge.
Innbyggertallet i deltakerkommunene varierer fra 524
til 658 390 innbyggere. Rapporten er utarbeidet av
Kinei AS ved May Rostad på oppdrag fra Norsk Vann.
Data fra KOSTRA er tilrettelagt og levert av Statistisk
sentralbyrå, data fra MATS er lastet ned fra Mattilsynets
hjemmesider, data fra Kliffin er levert fra Miljødirektoratet. More Software Solution AS har utviklet og
driftet dataverktøyet bedreVANN, som er kommunenes
og de interkommunale selskapenes rapporterings- og
benchmarkingsportal. Nina Østergaard i Paxdesign
har stått for grafisk tilrettelegging av rapporten. Norsk
Vanns prosjektleder er Ingrid Holøyen Skjærbakken.

Oppsummering av resultatene

Standarden på de kommunale vann- og avløpstjenestene
i deltakerkommunene har blitt stadig bedre i de årene
Norsk Vann har benyttet bedreVANN til tilstandsvurdering. Resultatene for 2015 er de beste så langt.
For vann var det i 2015 45 % av deltakerkommunene
som hadde god standard eller tilnærmet god standard
på alle vurderingskriteriene, mot 38 % i 2014.
Gjennomsnittlig kvalitetsindeks på vann var 3,3 i 2015
mot 3,2 i 2014. På avløpstjenesten var det 32 % av
kommunene som hadde god standard i 2015, mot 26
% i 2013. Gjennomsnittlig kvalitetsindeks for avløp var
på 2,8 i 2015 mot 2,7 i 2014.
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De beste kommunene på vannforsyning i 2015
Eidskog, Elverum, Hvaler, Nesodden, Nord-Odal,
Sørum, Tynset og Ullensaker er de åtte kommunene
som oppnådde god standard på alle fem vurderingskriteriene for vann i 2015. Vannet er hygienisk
betryggende, den bruksmessige vannkvaliteten og
leveringsstabiliteten er god, alle innbyggerne kan
forsynes med en alternativ forsyning* som er god, og
beregnet vanntap i ledningsnettet er lavere enn 20 %.
(* Vannverkene i Eidskog og Nord-Odal forsyner færre
enn 1000 innbyggere og trenger ikke oppfylle kravene
til alternativ forsyning som større vannverk har.)
De beste kommunene på avløp i 2015
Asker, Bærum, Larvik, Mandal, Randaberg, Rælingen,
Stjørdal, Østre Toten og Øyer er de ni kommunene
som oppnådde god standard på alle fem vurderingskriteriene på avløp i 2015. Alle rensekravene er overholdt, over 98 % av innbyggerne i kommunale rensedistrikt er tilknyttet godkjent utslipp, slammet har god
kvalitet og blir utnyttet, utslippet fra overløp på avløpsnettet er beregnet til mindre enn 5 % av tilknyttet pe
og ledningsnettet har god funksjon.
De 10 beste kommunene siste fire år
Figuren under viser de 10 kommunene som har hatt
best standard på både vann- og avløpstjenestene de
siste fire årene. Elverum kommune er best i 2015 og
var det også i 2013 og 2014. Deretter kommer Larvik
kommune, som er kåret til “Årets kommune” i 2015.
Elverum kommune var årets kommune i 2013.
God kvalitet på alle vurderingskriteriene gir kvalitetsindeks på 4 for henholdsvis vann- og avløpstjenesten.

Larvik - årets kommune
Larvik kommune har deltatt i bedreVANN siden oppstarten og har vært blant kommunene med høyest
kvalitetsindeks for både vann og avløp. På avløp har
kommunen hatt god standard på alle fem vurderingskriteriene 4 av de 6 siste årene. På vann gjenstår det
å redusere vanntapet for å oppnå god standard på
ledningsnettets funksjon. Vi har kontaktet Kommunalteknikk i Larvik kommune ved avdelingsingeniør
Halfdan Kristoffer Småbråten, som er hovedansvarlig
for bedreVann-rapporteringen, for å høre mer om
hvorfor og hvordan VA-tjenestene har blitt så bra:
«Kommunalteknikk i Larvik kommune har dyktige og
fagkompetente medarbeidere som gjør sitt ytterste
for å bygge, drifte og vedlikeholde kommunens vannog avløpssystem. Vi har ansatte i alle aldre som bidrar
til et godt og variert arbeidsmiljø. Avdelingen har
dessuten vært aktive med rekruttering av personer
med VA-kompetanse gjennom et felles traineeprogram for flere kommuner i Vestfold i perioden
2010-2013.
Larvik kommune har nye og moderne anlegg for
produksjon av vann og rensing av avløpsvann.
Gopledal vannverk stod ferdig i 2000 og fikk installert
UV-anlegg i 2014. Naugfoss vannverk ble etablert i
fellesskap med Lardal kommune i 2011 og Omsland
vannverk ble ferdigstilt i år. Lillevik renseanlegg stod
ferdig i 2001 og er fortsatt et av de fineste renseanleggene i landet, hvor hygiene og HMS står i sterkt
fokus. Det er også verdt å nevne at kommunalteknikk
er miljøsertifisert etter ISO 14001.

Porsgrunn kommune med vann fra Farris.
Fornyelse av vann- og avløpsledningene har vært lite
prioritert inntil for 15-20 år siden. Etter dette har
derimot lokalpolitikerne og kommunalteknikk hatt
fokus på å ta igjen etterslepet, og kommunen bruker
derfor store ressurser på dette hvert år. Fornyelsestakten på vann har vært over 2 % i 4 av de 6 siste
årene. Bruk av utblokking utenfor tett bebyggelse har
vært med på å gjøre dette mulig. Dette er en rask
og smidig metode for gravefri fornying hvor de nye
ledningene trekkes gjennom de gamle som knuses.
Kommunen har også stort fokus på separering av
fellessystem i sentrumsnære områder.
De største utfordringene for Larvik kommune i årene
fremover er reduksjon av lekkasjetap på vannledningsnettet og fremmedvann på avløpsnettet, samt fortsatt
fornying av ledningsnettet, bla. med fokus på utskifting
av asbestsementledninger. Arbeidet med etablering
av en bedre reservevannforsyning til kommunen er
allerede i gang. Kommunen skal investere ca.
61 millioner kr pr. år i vann- og avløpsanleggene
i den neste 4-årsperioden».

Fakta om vann- og avløpstjenesten i Larvik
Larvik kommune har to vannverk, Gopledal og
Omsland som forsyner hhv. 39 000 og 130 innbyggere. I tillegg får 560 innbyggere vann fra
Naugfoss vannverk som er etablert sammen med
Lardal kommune. Vanndistribusjonsnettet består
av 14 trykkøkningsstasjoner, 8 høydebasseng og
ca. 550 km vannledninger.

Larvik kommune er stolte av å ha Farris som drikkevannskilde, en innsjø som strekker seg fra Skrim i
nord til Larviksfjorden i sør. Gopledal vannverk benytter
denne som råvannskilde. Det samme gjør Vestfold
Vann IKS som forsyner 10 kommuner i Vestfold.
Porsgrunn vannverk supplerer sin egen vannkilde ved
å pumpe vann fra Farris. To små vannverk ved Kjose
og Eikenes, tar også vann fra Farris. Til sammen
forsynes ca. 200 000 personer i Vestfold fylke og

Larvik kommune har tre avløpsrenseanlegg, Lillevik,
Hvarnes og Kvelde, som behandler avløpsvann fra
hhv. 39 000, 170 og 830 innbyggere. Avløpsnettet
består av 100 pumpestasjoner, 53 regnvannsoverløp, ca. 400 km spillvannsledninger, hvorav
20 % er fellesledninger, og ca. 235 km separate
overvannsledninger.

Gopledal vannverk benytter Farris som råvannkilde.
Vannet tas inn på 40 meters dyp via to inntaksledninger.

Bøkeskogen i Larvik er landets eneste offentlige bøkeskog
av nevneverdig størrelse. Larviksfolk elsker sin bøkeskog.

Foto: Gunnar Berven

Foto: Gunnar Berven

Resultater 2015

3

Vannforsyning - Standarden på kommunenes tjeneste i 2015
Personer		
tilknyttet
KI
tjenesten
			
Vektet kvalitetsindeks KI
Kommune

Eidskog

200

4,0

Elverum

17920

4,0

5252

4,0

Nesodden

15449

4,0

Nord-Odal

888

4,0

Sørum

13569

4,0

Tynset

3241

4,0

Ullensaker

34214

4,0

Klepp

16714

3,8

Skedsmo

52070

3,8

Nordreisa

3673

3,7

Finnøy

1569

3,6

Alstahaug

7371

3,6

Asker

59108

3,6

Aurskog-Høland

13037

3,6

Bamble

13738

3,6

Bodø

44948

3,6

121280

3,6

Fredrikstad

75865

3,6

Førde

11100

3,6

4500

3,6

12570

3,6

Krødsherad

2073

3,6

Lardal

1413

3,6

Larvik

41591

3,6

Moss

31654

3,6

Nøtterøy

21930

3,6

Oppegård

23700

3,6

Porsgrunn

35816

3,6

Randaberg

10409

3,6

Rygge

14374

3,6

Sandefjord

46650

3,6

Sola

25960

3,6

132644

3,6

Time

17788

3,6

Tromsø

69143

3,6

Ås

18060

3,6

9397

3,4

Kristiansand

83590

3,4

Mandal

12670

3,4

Molde

26051

3,4

Rælingen

17386

3,4

270230

3,3

67046

3,3

Hjartdal

708

3,3

Kvitøy

599

3,3

Østre Toten

13775

3,3

Arendal

41104

3,2

Fjell

22277

3,2

3542

3,2

Halden

28631

3,2

Karmøy

41674

3,2

Melhus

10324

3,2

650529

3,2

3369

3,2

Røyken

19834

3,2

Sandnes

74169

3,2

Sarpsborg

53631

3,2

Skien

52752

3,2

9028

3,2

Trondheim

186072

3,2

Øvre Eiker

16010

3,2

Ålesund

44747

3,2

Hvaler

Bærum

Gjerdrum
Kongsvinger

Stavanger

Fet

Bergen
Drammen

Grue

Oslo
Rennesøy

Strand
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Hygienisk		
betryggende
Bruksmessig
drikkevann
vannkvalitet
40%

15%

Leveringsstabilitet

Alternativ
forsyning

Ledningsnettets
funksjon

15%

10%

20%

Vannforsyning - Standarden på kommunenes tjeneste i 2015
Personer		
tilknyttet
KI
tjenesten
			
Vektet kvalitetsindeks KI
Kommune

1119

3,1

Lier

21995

3,1

Os i Hordaland

16539

3,1

Lørenskog

36268

3,0

Ringebu

3360

3,0

Songdalen

5246

3,0

Lillesand

7500

2,9

Ringerike

26341

2,9

Stjørdal

15754

2,9

Sula

8733

2,9

Hjelmeland

2416

2,8

Hurum

5264

2,8

Narvik

16464

2,8

Øyer

3856

2,8

Øystre Slidre

1537

2,8

Fusa

1067

2,4

Flekkefjord

6630

1,7

20877

1,7

8723

1,7

Åseral

Grimstad
Gran

Hygienisk		
betryggende
Bruksmessig
drikkevann
vannkvalitet
40%

Leveringsstabilitet

Alternativ
forsyning

Ledningsnettets
funksjon

15%

10%

20%

15%

Vurderingskriterier for standard på vannforsyningen
God: 4 poeng i kvalitetsindeksen

•

•
•
•
•

Hygienisk: 100 % av innbyggerne tilknyttet den kommunale vannforsyningen har hygienisk betryggende
drikkevann. Vannforsyningen er beskyttet mot forurensning i kilde/nedbørfelt og gjennom vannbehandlingen
og har dokumentert god hygienisk kvalitet
Bruksmessig: 100 % av innbyggerne tilknyttet har god bruksmessig kvalitet. Kravene til pH og farge er
tilfredsstilt
Leveringsstabilitet: Ikke planlagte avbrudd i trykkvannsforsyningen utgjør 0,5 timer i snitt pr. innbygger pr. år
og totale avbrudd er < 1,0 time i snitt
Alternativ: 100 % av innbyggerne, som får vann fra vannverk som forsyner > 1000 innbyggere, har gode alternative
forsyningsmuligheter som kan levere i inntil 3 måneder
Ledningsnettet: Beregnet vanntap er < 20 % av den totale vannmengden som er produsert og levert på
distribusjonsnettet

Dårlig: 0 poeng i kvalitetsindeksen
•

•
•
•
•

Hygienisk: > 10 % av innbyggerne tilknyttet eller > 1000 personer har ikke hygienisk betryggende
drikkevann. Beskyttelsen mot forurensninger i kilde, nedbørfelt og/eller vannbehandling er for dårlig og/eller
det er målt tarmbakterier i flere prøver på nettet
Bruksmessig: > 25 % av innbyggerne tilknyttet eller > 5000 personer har dårlig bruksmessig vannkvalitet.
Kravene til pH og/eller farge overholdes stort sett ikke over året
Leveringsstabilitet: Ikke planlagte avbrudd i trykkvannsforsyningen utgjør > 1,0 time pr. innbygger i
gjennomsnitt pr. år
Alternativ: > 25 % av innbyggerne eller > 5000 personer, som får vann fra vannverk som forsyner > 1000 innbyggere,
har ingen alternativ forsyningsmulighet eller at den alternative forsyningen har for dårlig kvalitet
Ledningsnettet: < 0,5 % av det totale ledningsnettet blir fornyet i året (beregnet som gjennomsnittet for de
siste tre årene) og beregnet vanntap er > 40 % eller antall lekkasjereparasjoner på nettet er > 0,10 pr. km pr. år

Mangelfull: 2 poeng i kvalitetsindeksen
•

Standard som ligger mellom kriteriene for God og Dårlig		

Beregning av kvalitetsindeks for vannforsyning								
Tabellen under viser et eksempel på beregning av kvalitetsindeks for en kommune. Dersom alle vurderingsområdene
har fått vurdering God, blir kvalitetsindeksen 4,0.								
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Vannforsyning - de største utfordringene

Figuren viser både beregnet vanntap i ledningsnettet som % av vannleveransen, samt hvor stor andel av det
kommunale vannledningsnettet som i gjennomsnitt er fornyet de siste tre årene. Kommunene som har grønne
stolper har akseptabelt vanntap (< 20 %), mens kommunene med gule stolper har beregnet vanntapet til
< 40 %. Den grønne horisontale streken angir 1,2 % ledningsfornyelse, som er antatt fornyelsesbehov på
nasjonalt nivå.
Flere kommuner har redusert vanntapet
Figuren over viser såkalt “ikke bokført vann” i 2015,
en indikator for omfang av vanntap på ledningsnettet.
Ikke bokført vann er differansen mellom produsert
vannmengde og mengde vann som er målt eller
stipulert forbruk for de ulike abonnentgruppene, samt
offentlig vannforbruk. Denne metoden gir en indikasjon
på den totale lekkasjeandelen i kommunalt og privat
ledningsnett. For husholdningsabonnenter og fritidsboliger der vannforbruket ikke er målt,
er det benyttet 160 liter pr. person og
døgn i beregningen av forbruket. For
fritidsboliger regnes 35 bruksdøgn
pr. år i snitt.
15 % av kommunene har et beregnet
vanntap på mindre enn 20 %, som i
Norge anses å være et akseptabelt
nivå. Til sammenligning var det bare
10 % av kommunene i 2014 som
oppnådde dette. 60 % av kommunene
har et beregnet vanntap på mindre enn
enn 40 %, mot 51 % i 2014. Det må
imidlertid tas noe forbehold om
kvaliteten på kommunenes beregning

6

Resultater 2015

av vannforbruk som ikke blir målt. Det er bare 25 %
av kommunene som måler vannforbruket til husholdningsabonnentene. Figuren under viser uviklingen
av vanntapet for deltakerkommunene i bedreVANN
siden 2010. De siste 3 årene er det en klar positiv
utvikling ved at færre kommuner har kalkulert store
vanntap og flere kommuner beregner vanntapet til
under 20 %.

Vannforsyning - de største utfordringene

Figuren viser både beregnet vanntap i ledningsnettet som % av vannleveransen, samt hvor stor andel av
vannledningsnettet som i gjennomsnitt er fornyet de siste tre årene. Alle kommunene har vanntap på over
40 %. Den grønne horisontale streken angir 1,2 % ledningsfornyelse, som er antatt fornyelsesbehov på
nasjonalt nivå.
Ledningsfornyelsen er fortsatt for lav
Til tross for problemet med stort vanntap er ledningsfornyelsen fortsatt for lav. Gjennomsnittlig ledningsfornyelse i 2015 var 0,82 %, mot 0,89 % i 2014.
Figuren nederst viser samlet gjennomsnittlig
ledningsfornyelse siste tre år for perioden 2009-2015.

Best på ledningsfornyelse vann
15 % av kommunene har en gjennomsnittlig ledningsfornyelse på over
1,2 % siste tre år:
Rælingen
2.0 %
Skedsmo
2.0 %
Fet
1.8 %
Sandefjord
1.6 %
Larvik
1.5 %
Lillesand
1.5 %
Drammen
1.4 %
Hjartdal
1.4 %
Randaberg
1.3 %
Fredrikstad
1.2 %
Gjerdrum
1.2 %
Halden
1.2 %

Gjennomsnittlig fornyelse siste tre år i bedreVANN
kommunene var på 0,81 %. Gjennomsnittet for alle
kommunene i Norge var iht. KOSTRA bare 0,64 %.
Innsatsen i bedreVANN kommunene er derfor vesentlig
bedre enn i de øvrige kommunene i landet.

Fornyelse av vannledningsneet - utvikling i perioden 2009 - 2015
Antall deltakerkommuner har økt fra 52 i 2009 l 82 i 2015
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Vannforsyning - de største utfordringene

Drikkevannet er hygienisk betryggende
For å oppnå vurdering God på dette kriteriet må det
ikke påvises tarmbakterier i kontrollprøvene som tas
av vannet på distribusjonsnettet. I tillegg skal vannproduksjonsanleggene ha to uavhengige hygieniske
barrierer i kilde/nedbørfelt og i vannbehandlingen.
Dette skal forhindre at ev. forurensninger når fram
til abonnentene. Kommunene og vannselskapene er
ansvarlig for å utføre nødvendige risikoanalyser og
faglige vurderinger for å bedømme hva som er
nødvendige sikringstiltak i nedbørfelt, vannkilde/
vanninntak, vannbehandling og desinfeksjon.
Ved utgangen av 2015 var det 2,99 millioner innbyggere tilknyttet deltakerkommunenes vannforsyning. Av disse var det bare 28 400 innbyggere
(1 %) som er tilknyttet vannverk som enda ikke
hadde fullgod hygienisk barrieresikring. Det ble ikke
påvist tarmbakterier i rentvannet på noen av vannverkene i 2015.
Det største vannverket som fortsatt mangler fullgod
barrieresikring er Brandbu vannverk i Gran kommune
(3 800 innbyggere). De øvrige er vannverk som

8
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forsyner < 1000 innbyggere, eller at det mangler
dokumentasjon på barrieresikringen på vannverket
Figuren over viser standarden på vannforsyningen
mht. hygienisk betryggende vann for perioden
2009-2014. Figuren angir hvor mange innbyggere
som er tilknyttet kommunal vannforsyning i deltakerkommunene som har hygienisk betryggende drikkevann, eller der sikringen fortsatt er noe mangelfull.
Figuren viser en svært positiv resultatutvikling for
deltakerkommunene i bedreVANN, og at de langt
på vei er kommet i mål mht. sikringen av hygienisk
betryggende drikkevann.
Merk at resultatene for 2013 og 2014 er rettet
sammenlignet med resultatene presentert i fjorårets
rapport. Endringen skyldes oppdagelsen av en feil
i utskriften fra datagrunnlaget i bedreVANN.

Vannforsyning - de største utfordringene

Alternativ vannforsyning
Figuren over viser tilstanden mht. alternativ forsyning
for deltakerkommunene i perioden 2009-2015, som
viser en svak positiv utvikling. Ved utgangen av 2015
var det 20 av de 82 deltakerkommunene (som
representerer 39 % av innbyggerne) som hadde dårlig
eller ingen alternativ forsyning. 48 av kommunene
(58 % av innbyggerne) hadde god alternativ forsyning
til sine abonnenter.
Det er fortsatt flere store kommuner som ikke har god
nok dekning og/eller kvalitet på alternativ forsyning.
Oslo og Trondheim kommuner med til sammen
837 000 innbyggere er de største. De øvrige kommunene
er: Skien (52752), Ålesund (44747), Karmøy (41674),
Arendal (41104), Halden (28631), Ringerike (26341),
Fjell (22277), Stjørdal (15754), Melhus (10324),
Strand (9028), Sula (8733), Gran (8723),

Lillesand (7500), Flekkefjord (6630), Hurum (5264)
og Hjelmeland (2416). Tallet i parentes angir antall
innbyggere tilknyttet den kommunale vannforsyningen.
Utbyggingskostnadene for etablering av en god
alternativ forsyning er ofte høye. De beste løsningene
oppnås dersom det etableres samarbeid mellom
nabokommuner eller vannverkene i en kommune, slik
at kommunene/vannverkene gjensidig kan forsyne
hverandre dersom det oppstår behov for alternativ
forsyning.
Trondheim og Melhus er eksempler på to kommuner
som for tiden holder på med etablering av sin løsning
for alternativ forsyning, ved at de to kommunenes
vannverk skal forsyne hverandre gjensidig (Me-TroVannprosjektet). Totale investeringer i vannbehandling
og transportsystem er beregnet til ca. 350 millioner kr.

Resultater 2015

9

Vannforsyning - Selvkost og standard på tjenesten

Selvkost er beregnet som kr/person tilknyttet. Personer tilknyttet er innbyggere tilknyttet + 25 % av antall
fritidsinnbyggere som maksimalt kan være tilknyttet.

10

Selvkost
Summen av blå og lilla stolper i figuren viser selvkost
for vannforsyningstjenesten i kr/person tilknyttet og er
grunnlaget for beregning av gebyrene. Selvkost består
av kostnader til lønn, drift og vedlikehold samt kapitalkostnader. Den lilla delen av selvkost viser andelen av
produksjonen som utføres i interkommunale selskap
som kommunen er medeier i, alternativt at kommunen
kjøper vann i en annen kommune. Les mer om vannselskapenes andel av vanntjenesteproduksjonen på
side 20.

Økte kostnader etter gjennomføring av vedtatte
investeringsplaner (om 4 år)
bedreVANN-kommunene som deltar på såkalt nivå 2
og de interkommunale selskapene, rapporterer vedtatt
investeringsplan for økonomiplanperioden 2016-2019.
De orange stolpene viser økningen i kapitalkostnader
etter at disse investeringene er gjennomført.
Investeringsplanene har som formål å oppnå god
standard (på kort og lang sikt) og/eller nødvendige
kapasitetsøkninger for å møte kommunens eller
regionens befolkningsvekst.

Kvalitetsindeks
Over stolpene vises et farget kulepunkt som er
standarden på kommunenes tjenester uttrykt med
en kvalitetsindeks. Standarden samt forklaring på
beregning av kvalitetsindeksen er vist i tabellene
på side 4 og 5. Dersom standarden er God på alle
kriteriene som vurderes, er kvalitetsindeksen 4,0.

Kommuner som deltar i bedreVANN på nivå 1 skal ikke
rapportere investeringsplaner. For disse kommunene
er det vist et fiktivt påslag på toppen av selvkost,
som tilsvarer den gjennomsnittlige økningen i kapitalkostnadene (kr/personer tilknyttet) for kommunene
som har rapportert investeringsplaner.
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Vannforsyning - Selvkost og standard på tjenesten

Selvkost er beregnet som kr/person tilknyttet. Personer tilknyttet er innbyggere tilknyttet + 25 % av antall
fritidsinnbyggere som maksimalt kan være tilknyttet. Kommunene Hvaler, Øyer, Ringebu og Åseral
har særlig mange fritidsinnbyggere.
Årsaker til forskjeller i kostnadene
Den viktigste årsaken til forskjellene i selvkost er
størrelsene på kommunene. Når kommunene blir veldig
små, dvs. de forsyner færre enn 5 000 personer, øker
enhetskostnadene vesentlig, slik det framgår av figuren
over. Kommunene som forsyner flere enn 15 000 innbyggere, har medianverdi for selvkost på ca. 1070 kr/
person tilknyttet. Kommunene som forsyner færre enn
15 000 innbyggere, har medianverdi for selvkost på
ca. 1700 kr/person tilknyttet.
Kommunene som har vannproduksjon i
interkommunale vannverk har lavere
produksjonskostnader enn kommune-

størrelsen tilsier. I kommunene Lier, Røyken og Hurum
har VIVA IKS tatt over alt ansvar for drift og utvikling
av vannforsyningen. Lier og Røyken kjøper i tillegg vann
fra Glitrevannverket IKS. I kommunene Kongsvinger,
Grue, Nord-Odal og Eidskog skjer all produksjonen i
GIVAS IKS. Denne organiseringen gir ikke tilsvarende
stordriftsfordel, da infrastrukturen for den enkelte
kommune er opprettholdt.

,

Positiv utvikling av standarden
Figuren til høyre viser en klar
positiv utvikling av standarden
på vannforsyningen for perioden
2019-2015, uttrykt med kvalitetsindeks. I 2015 har 45 % av
kommunene god standard på
tjenesten og kun 4 % har dårlig
standard. Gjennomsnittlig
kvalitetsindeks i 2015 var på 3,3.
Til sammenligning var den 2,9 i
2009 og 3,2 i 2014.
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Avløpstjenesten - Standarden på kommunenes tjeneste i 2015
Kommune

Personer		
tilknyttet
KI
tjenesten		

Vektet kvalitetsindeks KI		
Asker

57810

4,0

121232

4,0

Larvik

41382

4,0

Mandal

14937

4,0

9072

4,0

Rælingen

17185

4,0

Stjørdal

19478

4,0

Østre Toten

9543

4,0

Øyer

2070

4,0

Elverum

17596

3,8

Aurskog-Høland

10525

3,6

Gran

10072

3,6

Lørenskog

34579

3,6

656000

3,6

3851

3,6

Sandefjord

44469

3,6

Sandnes

68812

3,6

Skedsmo

51208

3,6

Strand

10248

3,6

Sørum

14726

3,6

Ullensaker

32043

3,6

Fet

9960

3,6

Krødsherad

2118

3,6

20570

3,6

Alstahaug

5895

3,4

Lardal

1070

3,4

31427

3,4

Bergen

252942

3,2

Finnøy

5544

3,2

11100

3,2

Grue

2479

3,2

Hurum

8771

3,2

Nord-Odal

2916

3,2

Ringerike

23612

3,2

Sola

24810

3,2

1685

3,2

86197

3,2

130187

3,2

Bamble

12996

3,0

Rygge

14997

3,0

Øvre Eiker

14707

3,0

Ås

18110

3,0

Fusa

2482

2,8

Gjerdrum

4902

2,8

159

2,8

18314

2,8

Øystre Slidre

1624

2,8

Eidskog

3687

2,6

Klepp

16674

2,6

Kongsvinger

12833

2,6

178730

2,6

Våler i Østfold

2510

2,6

Hvaler

4388

2,4

Rennesøy

3214

2,4

Sula

6650

2,4

Time

16419

2,4

817

2,2

Molde

23662

2,2

Narvik

17984

2,2

Åseral

1180

2,2

Arendal

44324

2,0

Drammen

66661

2,0

Grimstad

19211

2,0

Bærum

Randaberg

Oslo
Ringebu

Nøtterøy

Moss

Førde

Hjelmeland
Kristiansand
Stavanger

Kvitøy
Røyken

Trondheim

Hjartdal
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Overholdelse
gjeldende
rensekrav*
40%

Tilknytning Kvalitet
godkjente og bruk
utslipp** av slam
10%

10%

Overløpsutslipp
fra
avløpsnettet

Ledningsnettets
funksjon

20%

20%

Avløpstjenesten - Standarden på kommunenes tjeneste i 2015
Kommune

Personer		
tilknyttet
KI
tjenesten		

Vektet kvalitetsindeks KI		
3341

2,0

14342

2,0

5230

2,0

Ålesund

38723

2,0

Oppegård

28300

1,8

Skien

47670

1,8

Lillesand

9892

1,8

Flekkefjord

6860

1,8

Fredrikstad

79081

1,6

Melhus

10183

1,6

Nesodden

14740

1,6

Porsgrunn

35197

1,6

3470

1,6

Bodø

43460

1,4

Sarpsborg

51147

1,4

Lier

20097

1,2

Tromsø

65856

1,2

Halden

23933

0,8

Karmøy

34645

0,6

Nordreisa
Os i Hordaland
Songdalen

Tynset

Overholdelse
gjeldende
rensekrav*
40%

Tilknytning Kvalitet
godkjente og bruk
utslipp** av slam
10%

10%

Overløpsutslipp
fra
avløpsnettet

Ledningsnettets
funksjon

20%

20%

*) Kommuner som kun har funksjonskrav til rensing og som ikke dokumenterer overholdelsen av krav med kontrollprøver har fått vurdering God		
**) Krav som må oppfylles innen utgangen av 2019. Status tilknytning av innbyggere i kommunale rensedistrikt til renseanlegg med godkjent renseprosess
				

Vurderingskriterier for standard på avløpstjenesten
God:
•

•
•
•
•

4 poeng i kvalitetsindeksen
Rensekrav: 100 % av innbyggerne tilknyttet den kommunale avløpstjenesten er tilknyttet renseanlegg som
overholdt alle gjeldende rensekrav i 2015
Tilknytning: > 98 % av innbyggerne i rensedistriktene er tilknyttet spillvannsnettet og blir renset i renseanlegg
med riktig type renseprosess iht. krav som kommunen må oppfylle senest innen 2019
Slam: > 90 % av årsproduksjonen av slam er disponert i snitt siste tre år, og 100 % av årets slamproduksjon
tilfredsstiller minst kvalitetsklasse III i gjødselvareforskriften, og det er ikke deponert noe slam.
Overløp: < 5 % av forurensingsproduksjonen tilknyttet avløpsnettet målt som BOF pe, slippes ut i regnvannsoverløp og nødoverløp på nettet
Ledningsnettet: Antall kloakkstopper er < 0,05 pr. km ledning pr. år og antall kjelleroversvømmelser er < 0,10 pr.
1000 innbygger tilknyttet pr. år. Kun kjelleroversvømmelser der kommunen er erstatningspliktig inngår i antallet

Dårlig: 0 poeng i kvalitetsindeksen
•

•
•
•
•

Rensekrav: > 10 % av innbyggerne tilknyttet eller > 1000 innbyggere er tilknyttet renseanlegg som ikke
overholder gjeldende rensekrav i 2015
Tilknytning: < 95 % av innbyggerne i rensedistriktene er tilknyttet spillvannsnettet og renseanlegg med riktig
type renseprosess iht. krav som kommunen må oppfylles senest innen 2019
Slam: < 50 % av årsproduksjonen av slam er disponert i snitt siste tre år og < 90 % av slammet tilfredsstiller
kvalitetsklasse III eller at > 10 % av årsproduksjonen er deponert
Overløp: > 15 % av forurensingsproduksjonen tilknyttet avløpsnettet målt som BOF pe, slippes ut i regnvannsoverløp og nødoverløp på nettet, eller manglende dokumentasjon
Ledningsnettet: < 0,5 % av det totale ledningsnettet blir fornyet i året (beregnet som gjennomsnittet for de siste
tre årene) og antall kloakkstopper er > 0,20 pr. km pr. år eller antall kjelleroversvømmelser er > 0,30 pr 1000
innbygger pr. år

Mangelfull:

•

2 poeng i kvalitetsindeksen
Standard som ligger mellom kriteriene for God og Dårlig

Beregning av kvalitetsindeks for avløpstjenesten
							
Tabellen under viser et eksempel på beregning av kvalitetsindeks for en kommune. Dersom alle vurderingsområdene
har fått vurdering God, blir kvalitetsindeksen 4,0.		
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Avløpstjenesten - de største utfordringene

Gode renseresultater i 2015
Overholdelse av rensekravene er det viktigste
vurderingskriteriet for standarden på avløpstjenesten.
Utslippene fra renseanleggene er store punktutslipp
som har avgjørende betydning for resipientene. Bedre
rensing og reduksjon av utslippene fra renseanleggene
er viktige tiltak for å oppnå vannkvalitetsmålene i
vannforskriften. På dette området gjenstår en
betydelig innsats i årene som kommer.
Figuren over viser en kraftig resultatforbedring fra
2013/2014 til 2015. 69 % av de 2,91 millioner
innbyggerne i deltakerkommunene bor i kommuner
som overholder alle rensekravene, mot 32 % i 2014.
Andelen innbyggere som er bosatt i kommunene med
dårlig overholdelse av rensekrav er redusert fra 21 %
i 2014 til 18 % i 2015.
Følgende større renseanlegg hadde dårlig overholdelse av rensekravene i 2015, dvs. overskridelsen av
rensekravet er betydelig:
Øra renseanlegg (78 900. Fosfor. Fredrikstad og
Hvaler), Knardalstrand (50 000. Fosfor. Porsgrunn
og Skien), Alvim (50 000. Sekundærrensekravene.
Sarpsborg), Elstrøm (18 700. Sekundærrensekravene.
Skien. Under ombygging). Remmedalen (23 400.
Fosfor. Halden), Tomasjord (14 000. Primærrense-
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kravene. Tromsø), RA2 Noisomhed (13 900. Primærrensekravene. Molde), Narvik (10 000. Primærrensekravene. Narvik). Fire renseanlegg i Ålesund (23 000.
Primærrensekravene. Ålesund). Opplysningene i
parentesen angir totalt antall innbyggere tilknyttet,
hvilket krav som ikke ble overholdt og hvilke kommuner
som renser avløpsvannet på anlegget.
Årsaken til at renseanleggene ikke overholder kravene
er mange. En del anlegg kan være overbelastet i
perioder med mye fremmedvann, andre har utfordringer med prosessoptimalisering. Noen anlegg
er gamle og trenger rehabilitering, andre er nylig
satt i drift. En del kommuner prioriterer å redusere
fremmedvannstilførselen til renseanlegget framfor
å investere i renseanlegget.
Tilførsel av overvann til renseanleggene
I 2015 er gjennomsnittlig overvannstilførsel beregnet
til 45 % av tilførselen av avløpsvann til renseanleggene.
Tilførselen av overvann til renseanlegget beregnes
som differansen mellom tilførsel av avløpsvann over
året og målt tørrværstilrenning. På kommunenivå
varierer andel overvann som tilføres renseanleggene
fra 10 – 75 %. I tillegg tilføres renseanleggene drikkevann og grunnvann som lekker inn i avløpsnettet.

Avløpstjenesten - de største utfordringene

Overløpsutslipp
Kommuner med utslipp fra større tettbebyggelser, har
iht. forurensningsforskriften krav om å dokumentere
utslipp fra overløp på avløpsnettet. Dette er utslipp
fra regnvannsoverløp i fellesledninger for spillvann
og overvann samt fra nødoverløp i pumpestasjoner.
Figuren over viser utviklingen av kommunenes evne
til å dokumentere overløpsutslippene og hvor stor
betydning utslippene har. Kommunene må gjøre en
beregning av hvor store utslippene antas å være
basert på måling av tiden, størrelsen på overløpene
og antatt andel som går i overløp når overløpene er
i drift. Noen kommuner benytter også modellberegninger for å stipulere omfang av
overløpsutslippene.

Omfang av fellessystem og regnvannsoverløp
Et viktig tiltak for å redusere overvann som overbelaster avløpsanleggene, er å separere fellesledningsnettet. Figuren under viser utviklingen av
andelen fellessystem og antall regnvannsoverløp
pr. km spillvannsledning for perioden 2009-2015.
Andelen fellessystem er redusert fra gjennomsnittlig
28,2 % i 2009 til 24,6 % i 2015. De største
kommunene har størst andel fellesledningsnett.
På landsbasis er andelen fellessystem 20 %
(KOSTRA). Antall regnvannsoverløp pr. km ledning
viser også nedgang (en del av fellessystemet).

I 2015 har 70 % av kommunene
med krav til dokumentasjon beregnet
omfanget av overløpsutslipp. 82 % av
innbyggerne er bosatt i kommunene
som dokumenterte utslippene i 2015,
som er tilsvarende som i 2014.
Kommunene får vurdering God dersom
beregnet overløpsutslipp er < 5 % av
antall pe tilknyttet avløpsnettet. Det er
62 % av kommunene som har beregnet
overløpsutslippet til < 5 % i 2015 og
bare 1 kommune som har beregnet
utslippet til å være > 15 %.

Resultater 2015
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Avløpstjenesten - de største utfordringene

Driftsforstyrrelser på avløpsnettet
Figurene på side 16 og 17 viser omfanget av driftsforstyrrelser målt som kloakkstopper og kjelleroversvømmelser. Statistikken viser omfanget av kjelleroversvømmelser der kommunen har erkjent å ha
erstatningsansvar i rapporteringsåret. Antall kjellere
som ble oversvømt kan derfor være høyere enn det
figurene viser. Andelen kommuner med vurdering
God for ledningsnettets funksjon er 43 %, som er
samme andel som i 2013 og 2014.
Resultatutvikling 2009-2015
Figuren til høyre viser utviklingen
av driftsforstyrrelser på avløpsnettet
i deltakerkommunene i perioden
2009-2015. Den viser at omfanget
av kjelleroversvømmelser (ansvar)
og kloakkstopper har gått ned i løpet
av perioden. Resultatene for 2015 er
på samme nivå som for 2014. Nytt
fra 2014 er dokumentasjon av alle
kjelleroversvømmelsene som blir
rapportert til kommunen, uavhengig
av ansvar. Dette er et vesentlig
større antall enn de som kommunen
har erkjent erstatningsansvar for.

16

Resultater 2015

Andelen kommuner med vurdering Dårlig er 10 %,
som er litt større andel enn i 2014 (4 %). I tillegg
viser figurene kommunenes innsats mht. ledningsfornyelse. Den grønne horisontale streken angir 1,0 %
ledningsfornyelse, som er antatt fornyelsesbehov på
nasjonalt nivå fram til 2040, vurdert av Norsk Vanns
arbeidsgruppe for ledningsfornyelse (2014).

Avløpstjenesten - de største utfordringene

Ledningsfornyelse
Figuren over, som viser kommunene med størst
omfang av driftsforstyrrelser, viser også at ledningsfornyelsen er lav sammenlignet med problemenes
omfang. Antall kommuner som gjør en omfattende
fornyelsesinnsats øker. Gjennomsnittlig ledningsfornyelse for bedreVANN kommunene var på 0,81 %
i 2015. Til sammenligning var ledningsfornyelsen for
alle norske kommuner iht. KOSTRA 0,62 %.
Best på ledningsfornyelse avløp
22 % av kommunene har fornyet over
1,0 % av spillvannsnettet siste tre år:
Bærum
1.5 %
Lillesand
1.5 %
Oslo
1.5 %
Rygge
1.5 %
Arendal
1.3 %
Asker
1.3 %
Drammen
1.3 %
Molde
1.3 %
Nesodden
1.3 %
Rælingen
1.3 %
Alstahaug
1.2 %
Fet
1.2 %
Lardal
1.2 %
Moss
1.2 %
Fredrikstad
1.1 %
Halden
1.1 %
Sola
1.1 %
Trondheim
1.0 %

Utvikling ledningsfornyelse 2009-2015
Figuren under viser gjennomsnittlig fornyelse av
spillvannsnettet for deltakerkommunene i bedreVANN
for perioden 2009- 2015. Gjennomsnittlig fornyelse
siste tre år var i 2015 0,77 %, som er på samme nivå
som i 2014. Til sammenligning av gjennomsnittlig
ledningsfornyelse siste tre år for alle kommunene i
Norge iht. KOSTRA bare 0,54 %. bedreVANNkommunene har derfor vesentlig bedre resultatutvikling enn gjennomsnittet i Norge, selv om det
fortsatt er et gap mellom dagens aktivitetsnivå og
fornyelsesbehovet.
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Avløpstjenesten – Selvkost og standard på tjenesten

Selvkost er beregnet som kr/person tilknyttet, der personer er innbyggere tilknyttet + 25 % av antall fritidsinnbyggere som maksimalt kan være tilknyttet. Bak kommunenavnet står et tall som betyr: 1. Nitrogenrensing
2. Fosforrensing 3. Sekundærrensing 4. Primærrensing/enkel mekanisk rensing
Selvkost
De blå stolpene i figuren viser selvkost for avløpstjenesten i kr/person tilknyttet og er grunnlaget for
beregning av gebyrene. Tallene bak kommunenavnet
angir hvor omfattende renseprosess renseanleggene
har. Tallkombinasjonen 1/2/3 er renseanlegg med
nitrogen-, fosfor- og sekundærrensing, som er mest
omfattende og kostbar. Andel av selvkost som er
produsert i interkommunale selskap eller av andre
kommuner, er vist med lilla farge. Les mer om
selskapenes andel av produksjonen av vann- og
avløpstjenestene på side 20.
Kvalitetsindeks
Over stolpene vises et farget kulepunkt som er
standarden på kommunenes tjenester uttrykt med
en kvalitetsindeks. Standarden samt forklaring på
beregning av kvalitetsindeksen er vist i tabellene
på side 12 og 13. Dersom standarden er god på alle
kriteriene som vurderes, er kvalitetsindeksen 4,0.
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Økte kostnader etter gjennomføring av
vedtatte investeringsplaner (om 4 år)
bedreVANN-kommunene som deltar på såkalt nivå 2
og de interkommunale selskapene, rapporterer
vedtatt investeringsplan for økonomiplanperioden
2016-2019. De orange stolpene viser økningen i
kapitalkostnader etter at disse investeringene er
gjennomført. Investeringsplanene har som formål
å oppnå god standard (på kort og lang sikt) og/eller
nødvendige kapasitetsøkninger for å møte
kommunens eller regionens befolkningsvekst.
Kommuner som deltar i bedreVANN på nivå 1 skal
ikke rapportere investeringsplaner. For disse
kommunene er det vist et fiktivt påslag på toppen
av selvkost, som tilsvarer den gjennomsnittlige
økningen i kapitalkostnadene (kr/personer tilknyttet)
for kommunene som har rapportert investeringsplaner.

Avløpstjenesten – Selvkost og standard på tjenesten

Selvkost er beregnet som kr/person tilknyttet, der personer er innbyggere tilknyttet + 25 % av antall fritidsinnbyggere som maksimalt kan være tilknyttet. Kommunene Ringebu, Øyer, Hvaler og Åseral kommuner har
særlig mange fritidsinnbyggere. Bak kommunenavnet står et tall som betyr: 1. Nitrogenrensing 2. Fosforrensing
3. Sekundærrensing 4. Primærrensing/enkel mekanisk rensing
Årsaker til forskjeller i kostnadene
Den viktigste årsaken til forskjellene i selvkost er
størrelsen på kommunene og omfang av rensing på
renseanleggene (som er angitt med tall bak
kommunenavnet). Når kommunene blir veldig små,
dvs. de forsyner færre enn 5 000 personer, øker
enhetskostnadene vesentlig. Kommunene som har
tilknyttet flere enn 15 000 innbyggere, har en
medianverdi for selvkost ved dagens standard på
ca. 1500 kr/person tilknyttet. Kommunene som har
tilknyttet færre enn 15 000 innbyggere, har

medianverdi for selvkost på ca. 2000 kr/person tilknyttet. Kommunene som renser avløpsvannet i store
interkommunale anlegg oppnår lavere rensekostnader
enn det kommunestørrelsen tilsier. I kommunene
Røyken, Lier og Hurum er VIVA IKS ansvarlig for
all drift og utvikling. Røyken leverer i tillegg ca. 60 %
av avløpsvannet til VEAS. I kommunene Kongsvinger,
Grue, Nord-Odal og Eidskog eies avløpsanleggene av
GIVAS IKS. Denne organiseringen gir ikke tilsvarende
stordriftsfordeler, da infrastrukturen for den enkelte
kommune er opprettholdt.

Utvikling av standarden på
avløpstjenestene
Figuren til høyre viser utvikling av
standarden på kommunale avløpstjenester for perioden 2009-2015.
Resultatene i 2015 er gode sammenlignet med 2013 og 2014. Hovedårsaken til forbedringen er at flere
store renseanlegg har overholdt
kravene. Gjennomsnittlig kvalitetsindeks for deltakerkommunene har
økt fra 2,4 i 2009 til 2,8 i 2015.
Til sammenligning økte kvalitetsindeksen for vannforsyning fra 2,9
i 2009 til 3,3 i 2015.
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Nasjonale nøkkeltall for drifts- og investeringskostnader

Nasjonale nøkkeltall for vannbransjen
Tallene på side 20 og 21 er produsert på grunnlag
av data i bedreVANN og KOSTRA. 37 av de 83
bedreVANN-kommunene (nivå 2), samt de interkommunale selskapene rapporterer data om
investeringer og investeringsplaner. Dette benyttes
som datagrunnlag for estimeringen av de nasjonale
tallene. 4,4 millioner innbyggere i Norge er tilknyttet
de kommunale VA-tjenestene, som er 84 % av
befolkningen. De interkommunale renseanleggene
som rapporterer i bedreVANN er VEAS, IVAR, NRA,
Tønsberg Renseanlegg, MOVAR og HIAS, som renser
avløpsvann fra 1,2 millioner innbyggere.
De interkommunale vannverkene er IVAR,
Vestfold Vann, NRV, Glitrevannverket, ABV,
MOVAR og HIAS, som produserer vann for
1,0 million innbyggere.
Årsproduksjonen øker fra 2014 til 2015
Figuren over viser at investeringene på
vann økte med 20 % og avløp med 3 %.
På avløp utgjør investeringene i avløpsrensing og slambehandling 52 % av
investeringene som er 15 % økning fra
2014. Ledningsfornyelse på avløpsnettet
inkl. separering av fellessystem utgjør
ca. 38 % av investeringene og øvrig
investeringer 10 %.
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På vannforsyning utgjør investeringene i ledningsfornyelse hele 62 % av de totale investeringene.
Investeringene i alternativ forsyning økte med 50 %
fra 2014.
Figuren under viser summen av driftskostnader og
investeringer i kommuner og interkommunale selskap
i Norge. Samlet produksjon har økt med ca. 2 milliarder
fra 2014 til 18,4 milliarder i 2015 (12 %). Produksjonen
i de interkommunale selskapene utgjør 12 % i 2015
mot 8 % i 2014. Investeringsveksten i selskapene fra
2014 til 2015 var på hele 53 %, mens kommunenes
økning i investeringene var på 7 %.

Nasjonale nøkkeltall for drifts- og investeringskostnader

Fornyelsesbehov i VA-nettet fram til 2040
Norsk Vanns arbeidsgruppe for ledningsfornyelse
(2014) har vurdert at det nasjonale behovet for
ledningsfornyelse fram til 2040 er 1,2 % på vann og
1,0 % på avløp. Fornyelsesbehovet vil variere ut fra
ledningsnettets alder, tilstand og funksjon. I figuren
over er fornyelsesbehov for de 37 kommunene som
rapporterer investeringer i bedreVANN beregnet med
bruk av formlene til høyre, og de øvrige kommunene
i Norge er beregnet ut fra den nasjonale anbefalingen
om hhv. 1,2 og 1,0 % fornyelse på vann og avløp.
Enhetskostnader for investeringene i kr/meter
fornyet, er beregnet ut fra faktisk gjennomførte
investeringer i bedreVANN-kommunene.
Beregningene viser at de 37 bedreVANN-kommunene,
som har tillknyttet ca. 2,4 millioner innbyggere, har
et gjennomsnittlig fornyelsesbehov på 0,9 % på
avløp. Ledningsfornyelsen for disse kommunene var
faktisk på 1,0 % i 2015. De øvrige kommunene i
Norge hadde en gjennomsnittlig ledningsfornyelse på
0,4 % i 2015 og må øke fornyelsen med 150 % for å
nå det anslått nasjonale fornyelsesbehovet på 1,0 %.
(Gjennomsnittlig ledningsfornyelse for alle kommuner
i 2015 var iht. KOSTRA 0,6 %).
På vann er gjennomsnittlig fornyelsesbehov for de 37
bedreVANN-kommunene beregnet til 1,2 %, som er

tilsvarende det nasjonale behovet. Gjennomsnittlig
ledningsfornyelse for disse kommune var i 2015 på
0,9 %, så her må fornyelsestakten økes noe. De
øvrige kommunene i Norge hadde en gjennomsnittlig
ledningsfornyelse på 0,6 % i 2015, så her må
fornyelsestakten dobles. (Gjennomsnittlig ledningsfornyelse for alle kommunene i 2015 var iht.
KOSTRA 0,7 %)
Det er imidlertid verdt å merke seg at det også må
gjøres tiltak for å redusere fremmedvannet fra
avløpsnettet. Dette kan bety at investeringsbehovet
på avløp er større enn disse beregningene viser.

Fornyelsesbehovet for vannledningsnettet,
Fvann:
Fvann = AV/100 + 5*LR + LA
AV = Gj.snittsalder på vannledningsnettet
LR = Antall lekkasjereparasjoner per km vannledning
LA = Lekkasjeandelen i kommunen (% / 100)
Fornyelsesbehovet for avløpsnettet, Favl:
Favl = 2*(AA/100 + KS + KO)
AA = Gj.snittsalder på avløpsledningsnettet
KS = Antall kloakkstopp pr km avløpsledning
KO = Antall kjelleroversvømmelser pr 1000 innbygger
Ref. Norsk Vanns arbeidsgruppe for ledningsnett 2014.
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Prisen til abonnentene

Kommentarer til gebyrpresentasjonen
Da kostnadene med produksjon av VA-tjenester varierer
mye fra kommune til kommune, varierer årsgebyrene
tilsvarende. Figuren over viser hva en standard husholdningsabonnent betalte i årsgebyr pr. år, inklusive
merverdiavgift og ev. vannmålerleie. En standard husholdningsabonnent er enten en abonnent med vannmåler som betaler for 150 m3/år (i kommuner der
> 50 % av boligabonnentene har vannmåler) eller en
abonnent med 120 m2 bolig, uten vannmåler som får
årsgebyret stipulert etter areal. Gebyrene er korrigert
for ev. over- eller underdekning i forhold til selvkost for
Utvikling av vanngebyrene
Figuren til høyre viser utviklingen
av årsgebyrene på vann for ulike
kommunestørrelser for perioden
2011-2015, korrigert iht. konsumprisindeksen. Vanngebyrene for
kommuner med < 5 000 innbyggere
tilknyttet var i 2015 ca.5 000 kr/år
og for kommuner > 50 000 innbyggere tilknyttet på ca. 2 200 kr/år.
Realveksten i vanngebyrene i femårsperioden har vært på 8 % i snitt for
alle kommunestørrelsene. For alle
kommunegruppene har gebyrene
gått ned i 2015 sammenlignet med
2014. Dette antas å ha sammenheng
med dagens svært lavt rentenivå,
som gir lavere selvkost, selv om
investeringene øker.
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å gjøre tallene sammenlignbare. Dvs. dersom en
husholdningsabonnent betaler 2 000 kr/år i årsgebyr
og selvkostdekningen i kommunen kun er 80 %, er
gebyret korrigert til 2 500 kr/år. Middelverdien for
årsgebyret for deltakerkommunene var i 2015
7 400 kr/år, mot 7 600 kr/år i 2014. Gjennomsnittlig
årsgebyr for alle norske kommuner for 2015 var til
sammenligning 8 700 kr/år inkl. mva. Årsaken til at
gjennomsnittsgebyret for bedreVANN kommunene
er lavere, er at andel store kommuner er mye større
enn for landsgjennomsnittet.

Prisen til abonnentene

Behov for gebyrøkninger utover prisvekst
Investeringsbehovet i kommunene er stort for å
oppnå god standard på vann- og avløpstjenesten.
For å finansiere dette, må kommunene vedta økning
i de årlige gebyrene. Utviklingen av årsgebyrene de
siste fem årene viser realvekst i vann- og avløps-

gebyrene på ca. 10 %. For å møte investeringsbehovene i årene framover må kommunene vedta
en fortsatt vekst i gebyrene utover prisveksten.
Det antas at dagens lave lånerente vil holde seg i
den kommende 10-årsperioden, som vil motvirke
veksten i gebyrene for abonnentene.

Utvikling av avløpsgebyrene
Figuren til høyre viser utviklingen
av avløpsgebyrene for de ulike
kommunestørrelsene for perioden
2011-2015, korrigert iht. konsumprisindeksen. Avløpsgebyrene for
kommuner med < 5 000 innbyggere
tilknyttet ligger på ca. 6 400 kr/år,
og for kommuner med > 50 000 innbyggere tilknyttet på ca. 3 300 kr/år.
For alle kommunegruppene har det
vært en økning i gebyrene utover
prisveksten i femårsperioden på ca.
10 %. Bortsett fra de aller minste
kommunene er det i gjennomsnitt en
nedgang i gebyrene fra 2014 til 2015.
Dette antas å skyldes den lave
lånerenta, som gjør at selvkost blir
lavere til tross for økte investeringer.
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Bli med i bedreVANN - det er nyttig!
Antall deltakerkommuner i bedreVANN øker jevnt år for år, og i 2015 var det 83 kommuner som deltok.
Det er imidlertid langt fram til at alle landets kommuner har tatt i
bruk verktøyet som kan bidra til mer målrettet forbedring av
VA-tjenestene for innbyggere og næring. God VA-infrastruktur
er en forutsetning for utvikling og vekst i hele landet!
Det er et stort mangfold av kommuner som er med i
bedreVANN i dag. Det er store og små innlandskommuner med strenge rensekrav og det er
store og små kystkommuner med enklere
rensekrav. Det er også mange typiske
reiselivskommuner som er med, og som
har sine særegne utfordringer med
ujevn belastning over året.
Akershus og Rogaland har høyest andel
kommuner som bruker bedreVANN.
Deretter følger Østfold, Buskerud og
Hedmark.

”Kartgrunnlag:
Statens kartverk
(cc-by-sa-3.0)”.

Deltakerkommuner i 2015
Kommuner som har deltatt tidligere
Fylkesvis deltakelse 2015
– antall kommuner:

Norsk Vann har som mål at ALLE
medlemskommunene skal ta i
bruk verktøyet – det er
nyttig for både små og
store kommuner!

Finnmark

0

Troms

2

Nordland

3

Nord Trøndelag

1

Sør Trøndelag

2

Møre- og Romsdal

3

Sogn- og Fjordane

1

Hordaland
Rogaland
Vest-Agder

6

Aust-Agder

2

Telemark

4

Vestfold

4

Buskerud

7

Oppland

5

Hedmark

6

Oslo

1

Akershus
Østfold
SUM

rette for kompetanseutvikling
og kunnskapsdeling.
Norsk Vann er en ikke-kommersiell
interesseorganisasjon for vannbransjen. Organisasjonen skal
bidra til å oppfylle visjonen om
rent vann ved å sikre bransjen
gode rammevilkår og legge til

Norsk Vann eies av norske
kommuner, kommunalt eide vannog avløpsselskaper, kommunenes
driftsassistanser og noen samvirkevannverk. Norsk Vann representerer
360 kommuner med ca. 95 %
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av landets innbyggere. En rekke
leverandører, rådgivere mv. er
tilknyttede medlemmer.
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