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1 bedreVANN innlogging og brukere
Internettverktøyet bedreVANN eies av Norsk Vann. Datafirmaet More Softwaresolution står for
utviklingen av internettverktøyet bedreVANN. Verktøyet utvikles basert på spesifikasjoner fra Norsk
Vann.
Hjemmesiden www.bedrevann.no inneholder dels åpen informasjon, som kan leses av alle, dels
inngang for innlogging for deltakerne av bedreVANN.

1.1

bedreVANN verktøyet i kommuner og selskap

På denne siden gis det generell informasjon om bedreVANN og tidligere resultater. Dette er åpent
tilgjengelig for alle. Deltakerkommuner og selskap må logge seg inn på verktøyet for å få tilgang til å
rapportere og få tilgang til rapportdelen.
Gå til hjemmesiden for bedreVANN og
1. Klikk på «Logg inn for brukere» i menyen øverst på siden
2. Klikk på lenken i svart felt Innlogging til bedreVANN

Logg deg inn med tilsendt brukernavn og passord i dette skjermbildet.
Dersom du er hovedkontaktperson har du mottatt brukernavn og passord fra
Norsk Vann, via bedreVANN systemet.
Andre brukere må først bli registrert av hovedkontakt, og vil med det få
tilsendt brukernavn og passord.
Ved første innlogging kan du endre passordet til noe du husker
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Ved innlogging kommer du som bruker inn på bedreVANN hovedmenyen:

Hva som vises av informasjon og hva du kan gjøre i bedreVANN programmet er avhengig av hvem du
er er, og hvilken rettigheter du har som bruker:
bedreVA brukere:
Her kan hovedkontakt bedreVANN opprettet virksomhetens brukere og hvilke tilganger de skal ha
Vann:
Vann rapporteringsskjema. Er åpen for registrering av data i rapporteringsperiodene. Ellers kan
resultatene leses av alle brukere
Avløp:
Avløp rapporteringsskjema. Er åpen for registrering av data i rapporteringsperiodene. Ellers kan
resultatene leses av alle brukere
Rapporter:
Tilgang til rapportene for eget selskap og de andre selskapenes resultater

1.2

bedreVANN ansvarlig hos deltakerne

Ved påmelding til årets rapportering må alle deltakere (kommuner og selskap) oppgi en såkalt
bedreVANN ansvarlig. Ved første gangs registrering og ved bytte av hovedansvarlig sendes det ut
følgende epost:

Hei NN .
Du har blitt satt opp som Hovedkontakt for XXXX hos bedreVANN.
Som Hovedkontaktperson er du «bedreVANN ansvarlig» i din kommune eller selskap:
• Du vil være Norsk Vanns kontaktperson vedr. påmelding, fakturering, avklaringer mht. deltakelse fra
år til år i samsvar med kontraktsvilkårene for deltakelse i bedreVANN.
• Du er overordnet ansvarlig for gjennomføringen av rapporteringen for vann og/eller avløp innen
angitte frister, inkl. å kvittere for dette.
• Du må opprette de øvrige personene som skal utføre rapporteringen i bedreVANN,
«Rapporteringsansvarlige», og tildele hvilke tjenester og skjema de er ansvarlig for.
• Du må opprette øvrige personer som skal ha tilgang til å lese data og interne rapporter, som krever
innlogging. Disse brukerne kalles for «Fagrapportbrukere».
Løsningen finner du på www.bedrevann.no.
Dersom du ikke allerede har en bruker hos vedreVANN vil du motta en egen e-post med brukernavn og
passord.
Mvh Norsk vann
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1.3

Rapporteringsansvarlig

Flere personer kan få ansvar for å rapportere data i bedreVANN. Selskapets bedreVANN ansvarlig må
da opprette brukere og tildele hvilke skjema i bedreVANN som de ulike personene er ansvarlig for å
rapportere.
Opprette brukere:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Utføres av bedreVANN ansvarlig
Klikk på ikonet for bedreVANN brukere i venstremenyen
Klikk på +Ny bruker, øverst på siden etter Deltaker – Brukeradministrasjon
Registrerer type bruker, Rapporteringsansvarlig
Legg inn navn, epostadresse og telefonnr.
Kryss av på. aktuelle skjema som vedkommende skal ha rapporteringsansvar for
Fordeling av hvem som skal rapportere i de ulike skjemaene kan også velges fra siden Admin

Ingen andre enn rapporteringsansvarlig for de ulike skjemasidene vil kunne registrere eller endre på
data. Når en ny rapporteringsansvarlig er opprettet, vil vedkommende motta følgende epost:

Hei NN
Du har blitt satt opp som Rapporteringsansvarlig for XXXX hos bedreVANN
Som Rapporteringsansvarlig i bedreVANN er du ansvarlig for å kvalitetssikre importerte data fra MATS
og KOSTRA, ev. rette opp feil i disse, samt registrere øvrige data på de områdene som
kommunen/selskapet har gitt deg ansvar for. Du har tilgang til å se alle virksomhetens data samt skrive
ut resultater og rapporter.
Løsningen finner du på www.bedrevann.no
Dersom du ikke allerede er registrert som bruker hos bedreVANN vil du motta en egen e-post med
brukernavn og passord.
Mvh Norsk vann
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Nytt rapporteringsår:
Ved avslutning av et rapporteringsår blir alle registrerte brukere deaktivert, slik at hovedkontakt må
vurdere hvilke av brukerne som skal aktiveres for det nye året og hvem som ev. skal slettes, ev. endre
brukerrolle. Hovedansvarlig må for hvert år fordele hvem som skal være ansvarlig for å rapportere de
ulike skjemaene.

1.4

Fagrapportbrukere

På selskapets bedreVANN verktøy ligger det mulighet til å velge ulike type rapporter som gjelder
resultater og resultatutvikling for egen virksomhet og rapporter som kan sammenligne resultatene med
andre. bedreVANN ansvarlig og Rapporteringsansvarlig har tilgang til disse rapportene. I tillegg vil det
være andre personer i virksomhetene som skal ha tilgang til disse interne rapportene. Disse personene
må bli opprettet i bedreVANN som såkalte «Fagrapportbrukere».
Opprette brukere:
1.
2.
3.
4.
5.

Utføres av bedreVANN ansvarlig
Klikk på ikonet for bedreVANN brukere i venstremenyen
Klikk på +Ny bruker, øverst på siden etter Deltaker – Brukeradministrasjon
Registrerer type bruker, Fagrapportbruker
Legg inn navn og epostadresse

Når brukerne er opprettet vil de motta følgende epost:

Hei NN
Du har blitt satt opp som Fagrapportbruker av bedreVANN for XXXX
Som Fagrapportbruker har du tilgang til å se data og skrive ut interne rapporter fra egen virksomhet og
fra de øvrige deltakerne. Løsningen finner du på www.bedrevann.no
Dersom du ikke allerede er registrert som bruker hos bedreVANN vil du motta en egen e-post med
brukernavn og passord.
Mvh Norsk vann
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1.5

Fordele ansvar for rapportering ved nytt rapporteringsår

For hvert rapporteringsår, må hovedkontakt fordele ansvaret for hvem som skal rapportere for
selskapet på de ulike skjemaene i bedreVANN. Når alle som skal rapportere er registrert som
Rapporteringsansvarlig, kan jobben fordeles i dette skjemaet:
Alle som er registrert, er valgbare ved å klikke på Vennligst velg for hver skjemagruppe eller skjema.
Når alle skjema har fått en rapporteringsansvarlig, vises navnet i høyre kolonnen.
Når de som er rapporteringsansvarlige er innlogget på bedreVANN, kan de klikke på navnet til
skjemasidene til venstre for navnet og åpne de aktuelle skjemasidene for å rapportere.
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2 Rapporteringsskjemaene
2.1

Innrapporteringsskjemaene – grunnleggende funksjon

Bildet over viser ett rapporteringsskjema i bedreVANN.
ULIKE TYPE FELT i skjema








Øverst på hver side er det en sti som angir hvor i skjemastrukturen skjemaet ligger
Skjemafeltene som skal fylles ut med tall er rosa
Felt som skal inneholde tekst er forhåndsdefinerte valg i en nedtrekks meny (hvite felt med pil på
høyre side).
Alle beregningsfelt er hvite og inneholder et fx-ikon
Alle verdier som legges inn i et felt blir automatisk arkivert. Dvs. det er ingen lagreknapp på
skjemaene. Det er heller ingen angremulighet, dersom bruker har endret på en verdi som var
registrert.
Registreringsfelt som er merket med K på høyre side, får importert data fra Miljødirektoratet
(Tidligere KOSTRA)
Beregninger blir utført umiddelbart basert på de data som er registrert i systemet. Korrekte
beregninger forutsetter at alle data som inngår er rapportert

VEILEDNING TIL RAPPORTERINGEN
Til venstre for de fleste felt er det et ?. Ved å klikke på ?, så kommer det opp en dialogboks i skjemaet
med veiledning til utfyllingen eller forklaring på beregningen som er gjort.
I tillegg kan denne brukerveiledningen (dette dokumentet) lastes ned ved å klikke på
«Brukerveiledning», i øvre høyre hjørne på siden. Den vises på alle sider og lenker til det samme
dokumentet.
På høyre side i skjemaet vises resultatene fra de to siste rapporteringsårene dersom det foreligger data
i bedreVANN fra selskapets rapportering. Dette skal gi brukerne en mulighet for kvalitetssikring av
rapporteringen – om tallet som er registrert eller importert er sannsynlig.
Øverst på venstre side i skjema, under navnet, framgår hvem som er rapporteringsansvarlig for det
aktuelle skjemaet. Andre brukere kan lese dataene, men kun rapporteringsansvarlig kan registrere og
endre data.
Når en skjemaside er ferdig utfylt, velg neste skjema i den blå venstremenyen eller gå tilbake til
hovedmenyen og velg neste skjemasiden som du er ansvarlig for å rapportere/kvalitetssikre.

8

2.2

Import av data fra Miljødirektoratet til bedreVANN

bedreVANN bygger på å kunne utnytte renseanleggsdata som selskapene alt rapporterer til
Miljødirektoratet med noen suppleringer. Det er derfor inngått avtaler med Miljødirektoratet mht. å få
tilgang til dataene som er rapportert, slik at vi importerer disse dataene inn i bedreVANN. Data som ikke
ble rapportert innen fristen, vil ikke være med i fil importen. Da må renseanleggsresultatene punches i
bedreVANN.
Alle felt som potensielt kan få data fra Miljødirektoratet er merket med ikonet M.
Dataene kan fritt rettes i bedreVANN i etterkant av importen, ev. legge inn data som ikke kom med i
importen pga. for sent rapportering el.l.

2.3

Rapporter

Under menyvalget Rapporter kan selskapene til skrive ut Excelrapporter med alle data og indikatorer for
egne renseanlegg og sammenlignet med de andre selskapenes renseanlegg. Med Excel format er det
enkelt å utarbeide egne rapporter og analyser.
Utskrift av rapportene kan også være nyttig for å se på tidligere års rapportering.
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2.4

Skjemastruktur for Avløp Selskap og renseanleggene
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3 Gjennomføring av rapporteringen
3.1

Registreringer på renseanleggene

Start med rapporteringen av dataene for hvert renseanlegg. Kontroller at data som er importert fra
Miljødirektoratet er korrekte og suppler med øvrige data iht. veiledningen til hvert felt i skjemaene.
(datafelt merket med M)

3.1.1 Kapasitet, krav og resultater
Klikk på første skjemagruppen, som åpner skjemaer for Kapasitet og prosesskrav, Rensekrav og
kontrollprøver og ulike skjema for kontrollprøver og rensekrav.
1. Kapasitet og prosesskrav
Det er svært viktig å registrere korrekt renseprinsipp for alle RA i feltgruppe 3. For kap.14 anleggene må
det velges korrekte prosesskrav. Hvilke krav skal anlegget ha innen kommende fireårsperioden, og hva
var status for oppfyllelsen av kravene pr. utgangen av rapporteringsåret.
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2. Krav til kontrollprøver og rensekrav i rapporteringsåret
I skjemaet Rensekrav kontrollprøver skal det krysses av for hvilke parametre som måles med
kontrollprøver. Sjekk at avkrysningen i skjemaet er korrekt iht. kravene som gjaldt for renseanlegget i
rapporteringsåret basert på at kontrollprøveresultatene er importert. Det åpnes skjema for rapportering
iht. til denne avkrysningen, så den må endres dersom det skal registreres prøveresultater utover det
som er blitt importert.
Etter at alle renseresultatene er importert/registrert/korrigert og kravene er registrert korrekt, viser
feltgruppe 2 et felt for oppsummerende vurdering av renseanleggets overholdelse av rensekravene for
alle parameterne det er stilt krav til. Kvalitetssikre at vurderingen mht. overholdelse av rensekrav er
korrekt, slik at det ikke er angitt flere krav enn det som skal telle.

For alle kapittel 13 renseanlegg (der kommunen er myndighet):
Rensekravene for hver parameter blir rapportert til Miljødirektoratet og importert til bedreVANN
Kontroller at krav og resultater er korrekt og slik at vurderingen mht. overholdelse av krav for hver
parameter blir korrekt.
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For kapittel 14 RA som har krav til primærrensing eller sekundærrensing i rapporteringsåret:
For disse anleggene skal skjemaet Reg.skjema Primærrensing eller Sekundærrensing fylles ut manuelt:
Primærrensing: for SS og BOF5:
- Antall prøver som er målt
- Antall prøver som må oppfylle kravene (til utslippskonsentrasjon og/eller renseeffekt)
- Antall prøver som oppfyller kravene
KOF feltene settes til 0
Sekundærrensing: for BOF5 og KOF:
- Antall prøver som er målt
- Antall prøver som må oppfylle kravene (til utslippskonsentrasjon og/eller renseeffekt)
- Antall prøver som oppfyller kravene
SS feltene settes til 0

For alle kapittel 14 renseanlegg som har rensekrav til Tot.P, Tot.N eller SS, BOF5 eller KOF uten
krav til Primærrensing eller Sekundærrensing, må registrere kravene i skjemaene for de aktuelle
parameterne:
Rensekravene må registreres, da disse ikke blir rapportert til Miljødirektoratet og inngår derfor ikke i
importen til bedreVANN. Det er tre felt for registrering av rensekrav i tillegg til registrering av
resultatene. NB! Dersom konsesjonen for renseanlegget er utformet slik at det er stilt enten eller krav,
f.eks. renseanlegget skal enten overholde renseeffekt på 90 % eller utslippskonsentrasjon på 0,4 mg
P/l. Dersom ikke begge kravene blir overholdt, må kravet som ikke overholdes slettes, dvs. Sett 0
dersom kravet ikke skal telle. Da vil totalvurderingen av overholdelse av rensekravene for vurdering
God.
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Kap.14 RA: Kontroll av Miljødirektoratets beregning av innløps- og utløpsmengder:
For kapittel 14 renseanleggene rapporteres ikke innløps- og utløpsmengder, men Miljødirektoratet
beregner mengder basert på enkeltprøveresultatene som rapporteres. Dersom deres beregning er gjort
etter en annen metode enn det som ev. er angitt i konsesjonsvilkårene som beregningsmetode, bør
dere korrigere beregningene er som importert. Det har betydning for beregningen av renseeffekt og for
beregningen av tilført pe.

3.1.2 Avløpsvann, slam og energi
1. Tilknytning, vann og slammengder for renseanlegget
Dataene i skjemaet er dels importert fra Miljødirektoratet, men må suppleres i bedreVANN = rosa felt.
Dette skjema angir renseanleggets total vann og slammengder, som er grunnlag for fordelte mengder
på den enkelte kommunen som leverer avløpsvannet. Kontroller at de importerte dataene er korrekte.
NB! Slammengder i feltgruppe 3 skal være i enheten tonn TS/år, og skal være tørrstoffmengder før
eventuell utråtning.
Det må stå «Ja» i felt 3.9 for at det kan registreres et skjema for Slambehandlingsanlegg på dette
renseanlegget. Dersom slambehandlingsanlegget er en del av renseanlegget, velges også «Ja» i felt
3.10. Det må minst opprettes ett slambehandlingsanlegg på et av selskapets renseanlegg.
Renseanleggets kapasitet i pe basert på rapporteringen av BOF-pe kapasiteten. Dersom anlegget har
lavere kapasitet for en annen parameter som nitrogen eller fosforrensingen, angi den begrensende
kapasiteten i felt 11.
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Beregning av tilført pe til renseanlegget:
Beregningene av tilført pe i skjemagruppe 2 er basert på de ulike parameterne der innløpsmengdene
måles. Hvis blankt felt, er det ikke måling av denne parameteren.
I felt 8 «Beregnet pe belastning», benyttes den «beste» pe-målingen som blir utført:
- Dersom Tot.N måles er det denne som er valgt
- Dersom Tot.N ikke måles, men Tot.P, benyttes denne
- Dersom heller ikke Tot.P måles, benyttes BOF-pe
- Dersom heller ikke BOF5 måles benyttes innbyggertallet som pe.

2. Slambehandlingsanlegget
Dette skjema skal inneholde data for det slambehandlingsanlegget som sluttbehandler
slammet fra renseanlegget, ev. flere av selskapets renseanlegg. Det kan være selskapets eget
slambehandlingsanlegg eller et eksternt anlegg. Data importeres fra Miljødirektoratet skjema 26C.
Fom. 2020 importeres også data om biogass produksjon for slambehandlingsanlegg som har dette.

3. Registrering av energidata
Det siste skjema med data for renseanlegget gjelder energidata, forbruk, produksjon og salg av energi i
kWh. Måling av effekten av energieffektivisering og omfanget av energiproduksjon er viktig
resultatområdet for en bærekraftig vannbransje. Fordel energidata mellom renseanlegget etter
innløpspumpestasjon og selskapets transportsystem tom innløpspumpestasjonen.
Det er ingen flere skjema for registrering av energidata enn dette skjemaet.
For renseanlegg som har egne slambehandlingsanlegg skal energiproduksjon og disponering fra
biogassproduksjonen registreres i dette skjemaet. Dersom slammet sendes til eksterne
slambehandlingsanlegg skal energidata på eksternt anlegg IKKE registreres.
For selskap som har mange mindre renseanlegg kan samlet energiforbruk ev. Registreres på ett av de
mindre renseanleggene. For de større anleggene, der det er interessant å sammenligne resultater med
de andre selskapene, må det fylles ut data for hvert renseanlegg.
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3.1.3 Økonomidata for renseanlegget
Det ligger to skjemaet under skjemagruppen Økonomi, Selvkost rensing og transport og Selvkost
avløpsrensing – delprosesser. Start registreringen i skjema Avløpsrensing delprosesser og registrerer
kostnadene for avløpstransport deretter.
For selskap med mange små renseanlegg, kan økonomidataene ev. Samles på ett av de små
anleggene. Dette muliggjør i så fall ikke sammenligning mellom de små renseanleggene. Da kan
skjema for Økonomi renseanlegg ev. lukkes for de små anleggene ved å sette kryss for «Nei» i skjema
«Krav og resultater Registreringsskjema/Reg.skjema Kapasitet og prosesskrav», Feltgruppe 1
Renseanlegg, felt 6 «Økonomidata for RA».

1. Registrering Selvkost avløpsrensing - delprosesser
Start med registrering av kostnader på delprosessene, som er fordelt på tre kostnadssteder samt
registrer avskrivninger og kalkulatoriske renter på anleggene:
a. Rensing av avløpsvann
b. Slammottak og slambehandling i anlegget
c. Transport og disponering av slam og ristgods
Fyll ut de rosa feltene i skjemaet. Data fra dette skjemaet summeres til selvkost rensing i skjemaet
«Selvkost rensing og transport»
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2. Registrering av selvkost avløpstransport i skjema «Selvkost rensing og transport»
Skjema Selvkost rensing og transport beregnes sum kostnader for avløpsrenseprosessene fra
skjema Avløpsrensing - delprosesser, samt er registreringsskjema for kostnader med transport
av avløpsvannet fra kommunene på selskapets transportsystem fram tom.
innløpspumpestasjonen på renseanlegget.
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3.1.4 Data som skal fordeles på kommuner som leverer avløpsvann til renseanlegget
Det ligger tre skjema under hver kommune som leverer avløpsvann til renseanlegget. Det første skjema
skal kommunen definere rensedistriktet for renseanlegget i sin kommune og angi hvor stor andel av
innbyggerne som er tilknyttet.
De neste to skjemaene er kommunens andel av renseanleggets mengdedata, andel avløpsvann,
slammengder og energi. Tallene i dette skjemaet blir beregnet og vil vises i skjemaene inngår i de
aktuelle kommunenes bedreVANN, som beregningsgrunnlag for deres totale resultater.
1. Registering av rensedistriktet for renseanlegget i kommunen
Selv om dette skjemaet ligger under det interkommunale renseanlegget, så er det kommunen som må
sørge for at korrekte data blir registrert. Ved importen av data fra Miljødirektoratet importeres tallet for
innbyggertilknytning og antall fritidsboliger som kommunen har rapportert i felt 5.2 og felt 2.4.
Resterende data i dette skjema må framskaffes av kommunene og Norsk Vanns rådgiver fyller ut
skjemaene. Dataene i skjemaene er grunnlag for viktige vurderingskriterier i kommunen vedr. status for
tilknytning av avløpsvann i tettbebyggelsene til godkjent utslipp.
Renseanleggets samlede tilknytning blir summert fra disse skjemaene og blir i løpet av bedreVANN
rapporteringen til kommunene kvalitetssikret.
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2. Registrering i skjema Tilknytning, tilførsler og energi
a) Kontroller at importert kommunens %-andel av tilført vannmengde til renseanlegget er korrekt
og oppdatert iht. faktiske tilførsler i rapporteringsåret. Prosentandelen benyttes til beregning av
kommunens andel av renseanleggets tørrværstilrenning, slamproduksjon og energidata som
gjøres i dette skjemaet.
b) I dette skjemaet er det kun ett registreringsfelt: Tørrværstilrenning fra den enkelte kommunen
som leverer avløpsvann. Kommunene som leverer avløpsvann til anlegget, kan ha varierende
mengde fremmedvann. En spesifikk beregning av dette for hver kommune her, vil gi
kommunene bedre data for deres overvannsbidrag til renseanlegget.
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3. Registrering av fakturering til kommunen for mengden avløpsvann som behandles
I det andre skjemaet skal det rapporteres hva som er fakturert for selvkosttjenesten i rapporteringsåret.
Fakturert kr til hver kommune skal fordeles mellom andel driftskostnader og kapitalkostnader uavhengig
av om kostnadsfordelingsnøkkelen er ulik. Hvis en pris pr. m3 eller innbygger, fordel forholdsvis
fordelingen i selvkostregnskapet. Registrer også fakturering av øvrige tjenester på avløpsområdet og
ev. avregning av selvkost fra tidligere år hvis aktuelt.
Dersom et selskap renser avløpsvann på flere renseanlegg for den samme kommune, kan selskapet
ev. registrere fakturert beløp på ett av renseanleggene. For kommunene vil det gi tilstrekkelig
informasjon. Skjemaet som vist under vise i kommunenes bedreVANN og inngår i deres
selvkostregnskap.

For å avstemme registreringen av fakturert mengde, benytt skjema Selvkostkalkyle – feltgruppe 2, slik
at det totalsummene stemmer:
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3.2

Registreringsskjema avløpstransport

Det er to registreringsskjema under avløpstransport, der avløpsnett og stasjoner på nettet registreres for
selskapet samlet. Det andre skjema skal registrere energidata for transport av avløpsvann på
selskapets transportledninger/tunneler, ev. produksjon av energi og salg.
I dette skjema skal avløpstransportsystemet som selskapet eier registreres samt at omfanget av
overløpsutslipp skal beregnes/estimeres etter beste skjønn.
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3.3

Registrering av Investeringer og investeringsplaner

Det er to skjemaer under skjemagruppen Investeringer, som skal rapporteres for selskapets totale
investeringer i avløpsanlegg. Kartleggingens formål er dokumentasjon av investeringsplaner,
investeringsbehov og ikke minst selskapenes evne til å gjennomføre vedtatte investeringsplaner.
Alle skjemaene har samme inndeling mht. type investeringer,

3.3.1 Investeringer og restverdier

Fig: Feltgruppe1 og 2 Budsjett og gjennomførte investeringer

Fig. Feltgruppe 3 Restverdi anleggene.
Fig. Feltgruppe 4: Produksjon av investeringene:
Angi andel kostnader som selskapet gjør i egenregi (=Kommunal Produksjon)
Summer personalkostnader og indirekte kostnader til planlegging og bestilling av investeringene,
byggherreoppgaver inkl. byggeledelse samt ev. egen produksjon av selve investeringen = bygge.
Tilsvarende angis innkjøp av varer og tjenester til investeringsprosjektene som ble gjennomført i
rapporteringsåret.
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3.3.2 Investeringsplaner for kommende økonomiplanperiode
Registrering i feltgruppe 1:
 Registrer vedtatt investeringsplan for kommende økonomiplanperiode.
 Angi avskrivningstiden for hver kategori av investeringer
Fordel investeringene på to linjer dersom tiltakene har ulik avskrivningstid.
Ut fra dette beregnes hva kapitalkostnadene vil øke med etter at investeringene er gjennomført. Dvs.
hva vil selvkost øke med som konsekvens av gjennomført investeringsplaner. Disse beregningene
gjøres automatisk i feltgruppe 2.
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3.4

Registrering av økonomidata på selskapsnivå

I disse to skjemaene beregnes selskapets selvkost basert på registreringen av selvkostskjemaet for
hvert renseanlegg, samt er registreringsskjema for fellesutgifter og inntekter.
I skjema Selvkost detaljer – Reg.skjema skal avløpstjenestens andel av selskapets administrative og
strategiske felleskostnader registreres i skjemagruppe 1. Først registreres totalsummene, deretter angis
en % andel for avløpstjenesten.
Felleskostnadene fordeles slik:
A: Styre og daglig ledelse
B: Administrative felleskostnader (regnskap, personal, IKT, juridisk kompetanse m.m.)
C: Strategiske felleskostnader (Virksomhetsutvikling, kompetansebidrag til utdanningsinstitusjoner,
felles initiell FoUoI arbeid som ikke er ført på tjenestene/prosjekter)
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I skjema Selvkostkalkyle avløp, registreres alle inntekter og selvkostkalkylen balanseres. Skjemaet
har også kontrollfelt, slik at registreringen av fakturering på den enkelte kommunen kan kontrolleres mot
riktig totalsum.

3.5

Registrering av klimaregnskap avløp på selskapsnivå

Fom. 2020 inngår rapportering av klimaregnskap for selskapene i bedreVANN rapporteringen. I 2020
testes Norsk Vanns nyutviklede klimakalkulator ut i de interkommunale renseanleggene og en del
kommuner som deltar i pilotprosjekt. En oppdatert klimakalkulator med egen brukerveiledning
oversendes selskapene.
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4 Målekart for vurdering av selskapets avløpstjeneste
4.1

Resultater på selskapsnivå

Tabellen over viser aggregerte hovedindikatorer for selskapenes avløpstjeneste i 2016, slik det ble
presentert i bedreVANN rapporten. Vurderingskriteriene for god standard er angitt under tabellen.
Resultater på renseanleggsnivå. Vurderingskriteriene er uendret.
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4.2

Resultater på renseanleggsnivå

Tabellen over viser eksempel på en sammenstilling av resultatene for hvert renseanlegg.
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4.3

Overholdelse av rensekrav

For renseanlegg som skal dokumentere overholdelse av rensekrav med kontrollprøver, gjøres
vurderingene i bedreVANN. Rensekrav og renseresultater importeres så langt det er mulig fra
Miljødirektoratet.
Først vurderes overholdelsen av rensekrav for alle renseanlegg som har krav til kontrollprøver. Deretter
aggregeres resultatene opp til kommunenivå og hvor det gjøres en samlet vurdering av kommunens
evne til å overholde rensekravene som er gitt.

4.3.1 Anlegg med krav til Primærrensing
NB! Rensekravene for SS og BOF5 må registreres i bedreVANN for hver parameter, da dette ikke
blir rapportert til Miljødirektoratet.
Standardkravene i forurensningsforskriften er følgende, men det kan være avvik fra dette for enkelte
anlegg pga. lokale krav stilt av Fylkesmannen:



Antall tellende prøver skal ikke overstige 60 mg SS/l i utløpsvannet fra renseanlegg
Antall tellende prøver skal overhold krav til renseeffekt på 50 % på SS




Antall tellende prøver skal ikke overstige 40 mg BOF/l i utløpsvannet fra renseanlegg
Antall tellende prøver skal overhold krav til renseeffekt på 20 % på BOF5

Dersom konsesjonen har flere krav som skal overholdes for hver parameter, dvs. både renseeffekt og
utløpskonsentrasjon, sjekker bedreVANN at alle krav som er angitt blir overholdt.
Mange renseanlegg har enten eller krav: Renseeffekt eller utløpskonsentrasjon må overholdes. Dersom
ikke alle kravene overholdes og det er nok at ett av kravene overholdes, må kravet som ikke trenger å
overholdes slettes.

4.3.2 Anlegg med krav til Sekundærrensing
NB! Rensekravene for BOF5 og KOF må registreres i bedreVANN for hver parameter, da dette
ikke blir rapportert til Miljødirektoratet.
Standardkravene i forurensningsforskriften er følgende, men det kan være avvik fra dette for enkelte
anlegg pga. lokale krav stilt av Fylkesmannen:



Antall tellende prøver skal ikke overstige 25 mg BOF/l i utløpsvannet fra renseanlegg
Antall tellende prøver skal overhold krav til renseeffekt på 70 % på BOF5




Antall tellende prøver skal ikke overstige 125 mg KOF/l i utløpsvannet fra renseanlegg
Antall tellende prøver skal overhold krav til renseeffekt på 75 % på KOF

Dersom konsesjonen har flere krav som skal overholdes for hver parameter, dvs. både renseeffekt og
utløpskonsentrasjon, sjekker bedreVANN at alle krav som er angitt blir overholdt.
Mange renseanlegg har enten eller krav: Renseeffekt eller utløpskonsentrasjon må overholdes. Dersom
ikke alle kravene overholdes og det er nok at ett av kravene overholdes, må kravet som ikke trenger å
overholdes slettes.
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4.3.3 Mindre anlegg med krav til SS, BOF5 eller KOF (kapittel 13)
Rensekrav og renseresultater rapporteres i Miljødirektoratet skjema 26B1 og blir importert til
bedreVANN.
Renseeffekt krav
Innløpsmengde
Utløpsmengde
Renseeffekt
Avvik renseeffekt
Utløpskonsentrasjon Krav
Utløpskonsentrasjon Middel
Avvik utløpskonsentrasjon
Utløpskonsentrasjon maks krav
Utløpskonsentrasjon maks
Avvik Utløpskonsentrasjon maks
Samlet vurdering parameter

40
100
50
50
-25
100
110
10
120
140
17
Mangelfull

%
kg/år
kg/år
%
%
mg/l
mg/l
%
mg/l
mg/l
%
Vurdering

For hver parameter vurderes overholdelsen av rensekravene, samlet vurdering ”SS/BOF5/KOF/TotP”:




Avvik fra rensekrav renseeffekt
Avvik fra rensekrav middelverdi
Avvik fra rensekrav maksverdi

Vurdering:
God:
Dårlig:

Mangelfull:

Alle rensekravene for aktuell parameter overholdes
Dersom avvik fra renseeffekt overstiger følgene prosentvise avvik:
SS
=> 10%
BOF5, hvis krav 20 % => 10%
BOF5, hvis krav 70 % => 5 %
KOF
=> 5 %
Øvrige resultater

4.3.4 Anlegg med krav til rensing av fosfor og nitrogen
For alle kapittel 14 renseanleggene må kravene til Tot.P og Tot.N rapporteres i bedreVANN, da
dette ikke blir rapportert til Miljødirektoratet. For kapittel 13 anleggene blir kravene rapportert til
Miljødirektoratet og importert til bedreVANN.
Standardkrav:



Krav for anlegg med krav til fosforrensing: 90 % reduksjon av tot.P
Krav for anlegg med krav til nitrogenrensing: 70 % reduksjon av tot.N

Stoffmengder inn og ut benyttes som grunnlag for beregning av renseeffekt. For kapittel 13 anleggene
blir disse verdiene beregnet og rapportert til Miljødirektoratet. For kapittel 14 anleggene beregner
Miljødirektoratet mengdene basert på enkeltprøvene som blir rapportert.
God:

Alle samtidige krav er overholdt

Dårlig:

Dersom avvik fra renseeffekt overstiger følgene prosentvise avvik:
SS
=> 10%
BOF5, hvis krav 20 % => 10%
BOF5, hvis krav 70 % => 5 %
KOF
=> 5 %
Tot.P
=> 3 %
Tot.N
=> 5 %
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Mangelfull:

Øvrige resultater

Dersom konsesjonen har flere krav som skal overholdes for hver parameter, dvs. både renseeffekt og
utløpskonsentrasjon, sjekker bedreVANN at alle krav som er angitt blir overholdt.
Mange renseanlegg har enten eller krav: Renseeffekt eller utløpskonsentrasjon må overholdes. Dersom
ikke alle kravene overholdes og det er nok at ett av kravene overholdes, må kravet som ikke trenger å
overholdes slettes.

4.3.5 Samlet vurdering overholdelse av rensekrav
God:
Dårlig:
Mangelfull:

God vurdering for alle parametre
Dårlig vurdering for en eller flere parametre mht. renseeffekt
Øvrige resultater

4.3.6 Vurdering på selskapsnivå – overholdelse av rensekrav:
På selskapsnivå summeres antall innbyggere som er tilknyttet renseanlegg med ulik overholdelse av
gjeldende rensekrav:
 Sum antall innbyggere som er tilknyttet de renseanleggene som har God overholdelse av
rensekravene
 Antall innbyggere som er tilknyttet evt. renseanlegg som har Dårlig overholdelse av
rensekravene
 Antall innbyggere som er tilknyttet de øvrige renseanleggene som har mangelfull overholdelse
av rensekravene.
Samlet vurdering:
God:
Dårlig:
Mangelfull:

4.4

100 % av innbyggerne er tilknyttet renseanlegg med God overholdelse av rensekrav
> 10 % av innbyggerne tilknyttet eller > 1000 innbyggere har Dårlig overholdelse
Øvrig

Tilførsel av overvann til renseanlegget

Selv om tilførselen av fremmedvann kommer via transportsystemet i kommunene, er målt
fremmedvannstilførsel til renseanlegget likevel et vurderingskriterium på renseanleggene. En
hovedutfordring på avløp er reduksjon av tilførsel av ikke-spillvann til renseanleggene, og som i denne
sammenhengen er betegnet som fremmedvann. (Inkl. også andelen overvann som kommer via
kommunenes fellesavløpsledningsnett).
Reduksjon av fremmedvannet (overvann, grunnvann, drikkevann m.m.) som tilføres renseanleggene er
et fellesprosjekt for kommunene og deres selskap. Selskapene kan sette krav til kommunene om
reduksjon av tilførsler (inkl. innføre betalingsmodeller som kan gi incitament for reduksjon av
vannmengdene)
1) På renseanleggene måles overvannstilførselen på følgende måte:
Fem sammenhengende døgn med laveste tilrenning over året, bortsett fra påske og sommerferien og
ev. uker der det er spesielle hendelser som forårsaker lav tilrenning. Er normalt sett på vinteren ved
lengre kuldeperioder. Beregning m3/d: (Sum m3 for fem døgn med lavest tilrenning) / 5
2) For renseanlegg som mottar avløpsvann fra flere kommuner, skal tørrværstilrenningen også
beregnes ved påslippet av avløpsvann fra hver kommune, ev. at gjennomsnittet fra flere
påslippspunkter beregnes. Dette skal registreres i skjema «Tilknytning, tilførsler og energi» som ligger
under hver kommune på renseanlegget. (felt 1.6).
Registreringen for den enkelte kommunen går inn i kommunenes bedreVANN også, slik at
fremmedvannsmengden for den enkelte kommune på de ulike renseanleggene blir registrert.
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4.5

Slamhåndtering

Slamhåndteringen vurderes på hhv. kommune- og selskapsnivå, ikke for det enkelte renseanlegget.

4.5.1 Registrering av slamproduksjon på renseanleggene
For hvert renseanlegg registreres slamproduksjonen i tonn TS/år, som tynt slam, som avvannet slam før
ev. utråtning og øvrig sluttbehandlingen for disponering. Dersom renseanlegget er et silanlegg/rist som
kun skiller ut kloakksøppel, håndteres dette som ristgods og skal ikke registreres i bedreVANN.
Definisjon av slam: avfallsproduktet fra avløpsvann som er renset ved renseanlegg. Rist- og silgods som
separeres fra rister og siler med lysåpning større enn 0,5 mm anses som "avløpsøppel" og skal ikke
rapporteres i denne sammenheng.
NB! Enheten for slamproduksjon er tonn TS/år. Dette beregnes slik:
Antall tonn, evt. m3 slam * % TS målt i slammet
For mange anlegg der slamproduksjonen på anlegget er tynnslam som kjøres til andre anlegg for
avvanning og sluttbehandling, måles ikke tørrstoffinnholdet i slammet. Benytt 1 % TS, hvis ikke annet er
kjent.
Da noen av renseanleggene også har tilknytning fra flere kommuners avløpsvann, beregnes
kommunens andel ut fra % -vis tilknytning av innbyggere fra kommunen

4.5.2 Registrering på slambehandlingsanlegg
Hvert selskap eller kommune må opprette minst ett slambehandlingsanlegg på ett av renseanleggene
for å registrere kvaliteten på ferdigbehandlet slam og slamdisponering for kommunens eller selskapets
avløpsanlegg. Dette trenger ikke være selskapets eller kommunens egne slambehandlingsanlegg.
Basert på registreringen av hvilket slambehandlingsanlegg som mottar renseanleggenes slam i
Miljødirektoratet, importeres slambehandlingsanleggenes resultater til bedreVANN for hver kommune
eller selskap.
Vurdering av standarden på slamhåndteringen gjøres ut fra hvordan slambehandlingsanlegget
håndterer kommunens eller selskapets slamproduksjon.
Slamkvalitet:
Slambehandlingsanlegget skal dokumentere slamkvaliteten i ferdig slamprodukt iht. kravene i
Kvalitetsklasse 0, !! eller III, angitt i Gjødselvareforskriften. Andelen av slamproduksjonen som
overholder kvalitetsklasse III beregnes som andel av årets produksjon og vurderes slik i bedreVANN
skjemaet:
God:
Dårlig:
Mangelfullt:

100 % av årets slamproduksjon overholder kvalitetsklasse III
< 90 % av årets slamproduksjon overholder kvalitetsklasse III
Øvrig

Slamdisponering:
Slambehandlingsanlegget skal også rapportere hvor stor andel av slamproduksjonen (sluttproduktet)
som ble disponert i rapporteringsåret. Med disponering menes alle formål, uten deponering. Ferdig
behandlet slam som ligger på lager og som enda ikke er disponert, skal ikke medregnes. Da mengden
slam som disponeres vil variere noe fra år til år, skal evnen til å få disponert slammet vurderes på
gjennomsnittlig slamproduksjon og slamdisponering for de tre siste årene (rapporteringsåret + to
foregående år).
God:
Dårlig:
Mangelfull:

≥ 90 % av slamproduksjonen siste tre år er disponert
< 50 % av slamproduksjonen siste tre år er disponert
Øvrig
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Deponering av slam:
Andelen av slamproduksjonen som av ulike grunner er deponert, skal også rapporteres. Dette vurderes
slik:
God:
Dårlig:
Mangelfull:

0 % av årsproduksjonen av slam er deponert
> 10 % av årsproduksjonen av slam siste år er deponert
Øvrig

Samlet vurdering slamhåndtering:
God:
100 % av årets slamproduksjon overholder kvalitetsklasse III og > 90 % av
slamproduksjonen siste tre år er disponert og 0 % av slamproduksjonen siste år er
deponert
Dårlig:
< 90 % av årets slamproduksjon overholder kvalitetsklasse III eller < 50 % av
slamproduksjonen siste tre år er disponert eller > 10 % av slamproduksjonen i
rapporteringsåret er deponert
Mangelfull:
Øvrig
Kommuner og ev. selskap som leverer slam til andre enn egne slambehandlingsanlegg, vurderes etter
samme kriterier, der resultatet vurderes ut fra slambehandlingsanleggets resultater.

4.6

Overløpsutslipp fra avløpsnettet

Estimering av overløp i pumpstasjoner og ev. avlasningsoverløp på avløpsnettet gjøres etter dagenes
tilgjengelige instrumentering og målinger:
I bedreVANN registreres estimert utslippsmengde og antatt forurensningskonsentrasjon ved de typiske
overløps-situasjonene. Selskapet må etablere et driftsovervåkingssystem som systematisk registrere
omfanget av overløp og årsakene til dette. Dersom mengden ikke måles, men øvrige registreringer gi et
grunnlag for å estimere.
Registrering av årsdata i bedreVANN:
Antall overløp med vannmåler
Antall overløp med registrering av driftstid
Sum antall overløp
Målt eller stipulert fosforkonsentrasjon i utslippet
Målt eller stipulert konsentrasjon av KOF i
utslippet
Beregnet utslipp totalfosfor
Beregnet utslipp KOF
Utslippsmengde % av tilført mengde på
renseanlegget

Registrer målt verdi i 1000 m3
1000 m3 estimert fra tid, oppstrøms belastning og
antatt % del av tilførsel i overløp
Sum målt og estimert overløpsmengde 1000 m3
Kan være ulikt for ulike overløp og årsak. Vurder
gjennomsnitt ut fra konsentrasjon på RA vurder
gjennomsnittskonsentrasjon i mg P/l Tot.P
Kan være ulikt for ulike overløp og årsak. Vurder
gjennomsnitt ut fra konsentrasjon på RA vurder
gjennomsnittskonsentrasjon i mg O/l KOF
< 1 % God
> 5 % Dårlig
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4.7

Energi og bærekraft

Vann og avløpsanleggene i Norge står for ca. 11 % av det totale energiforbruket. Vannbransjen har på
den andre siden potensial for å produsere minst like mye som forbruket representerer.
Energikostnadene er en betydelig driftskostnad for mange avløpsanlegg og det er også stort potensial
for å redusere energiforbruket. Mer kompakte og avanserte renseanlegg og slambehandling kan på den
annen siden bidra til at energiforbruket øker.
I bedreVANN rapporteres både energikostnader og energiforbruk, produksjon og salg.
Etter hvert vil energidata inngå i vurderingskriterier for bærekraft. Norsk Vann arbeider med utvikling av
en bærekraftstrategi for Vannbransjen og i den sammenhengen vil det tas stilling til hvilke
bærekraftindikatorer som det skal settes mål til og som skal måles i bedreVANN.
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