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SAMMENDRAG AV PROSJEKTPLAN 
 

Problemstilling 1. Har Steinkjer kommune et bevisst forhold til FNs 

bærekraftmål, når det kommer til: 

o Likeverdig tilgang til trygt drikkevann til en 

overkommelig pris (delmål 6.1) 

o Vesentlig bedre utnytting av vann i alle sektorer og 

sikre bærekraftig uttak av og tilgang til ferskvatn for å 

bøte på vannmangel og i vesentlig grad redusere 

tallet på personer som blir rammet av vannmangel 

(delmål 6.4) 

2. Tilfredsstiller Steinkjer kommune bestemmelser i 

drikkevannsforskriften når det gjelder:  

o Kvalitet på drikkevannet  

o Leveringssikkerhet 

o Distribusjonssystem 

3. Følges selvkostprinsippene som grunnlag for 

beregning av vann- og avløpsgebyr? 

o Beregningsgrunnlag samlet selvkost  

o Avskrivninger og kalkulatoriske renter  

o Selvkostfond 

Kilder til kriterier  

- Lov om kommuner og fylkeskommuner  

- Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg 

- Forskrift om vannforsyning og drikkevann 

- FNs bærekraftsmål  

- Relevante føringer publisert av mattilsynet  

Metode   

- Intervju og datainnsamling  

Tidsplan  

- 320 antall timer 

- Levering dato 

 



 

 

Prosjektteam  

Oppdragsansvarlig revisor: Johannes O. Nestvold, 

johannes.nestvold@revisjonmidtnorge.no 

Prosjektmedarbeider: Margrete H. Haugum   

• Arve Gausen  

• Mette Sandvik  

 

Eventuelt ekstern bistand 

Uavhengighetserklæring  

Ingen av de involverte revisorer vil få habilitetsproblemer ved 

gjennomføringen av prosjektet.  

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors 

uavhengighetserklæring er vedlagt prosjektplanen.  

Kontaktperson i Steinkjer 

kommune 

 

Kommunedirektør i Steinkjer kommune eller den som 

kommunedirektøren delegerer  
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1 MANDAT 
 

I dette kapittelet vil bestillingen bli utdypet og bakgrunnsinformasjon for prosjektet 

gjennomgått.  

1.1 Bestilling 
 

Kontrollutvalget i Steinkjer kommune fattet i sitt møte den 09.09.20, sak 33/20 følgende vedtak 

om bestilling:  

 

«1. Kontrollutvalget ber revisor starte opp arbeidet med forvaltningsrevisjon - vann 

og avløp og utarbeide forslag til prosjektplan til neste møte. 

 2. Kontrollutvalget ønsker at forvaltningsrevisjonen skal fokusere på: 

• FNs bærekraftmål  

• Vannkvalitet  

• Selvkost opp mot vedlikehold og investeringer vann og avløp  

• Vann til alle på tilnærmet like vilkår» 

 

 

Revisor, Tusvik Sæter, var tilstede i bestillingsmøte og noterte ned kommentarer fra møte. 

Utvalget stilte spørsmål ved om FNs bærekraft mål var gjort til del av planverket i Steinkjer 

kommune. Det ble kommentert i møte at det ikke er nødvendig å gå inn på selve beregningen 

for selvkost. Det er videre kommentert at innbyggere på Asphaugen har klaget over ikke å ha 

tilgang til kommunalt vann.  

1.2 Fakta om, målsettinger og krav til vann og avløp 

 

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at 4,5 millioner eller ca 86 % av befolkningen i Norge, 

er tilknyttet kommunal vannforsyning og det er per september 2019 registrert 7400 

vannforsyningssystemer. Rundt 90 % av Norge befolkning får drikkevannet fra overflatevann, 

mens resten benytter grunnvann. I 2018 lekket nesten 30 % av vannet ut av det kommunale 

vannledningene. Sverige har til sammenligning 20 %, mens Danmark har under 8 %. Det 

nasjonale målet var 25 % innen 2020.  

 



 

 

 

I 2018 ble det gjennomført 4000 lekkasjereparasjoner med en estimert kostand på ca 350 

millioner. Alderen sier ingenting direkte om tilstanden til vannledningene, men risikoen for at 

det oppstår sprekker og hull øker gjerne med alderen.  

Sprekker og hull i vannledningene gir tap av drikkevann. Hvis det oppstår situasjoner med lavt 

eller fraværende trykk i vannledningene, kan forurensninger bli sugd inn i vannledningene å 

skape sykdomsutbrudd. Forurensningene kan f.eks. komme fra nærliggende avløpsnett1.  

Tall fra 2018 viser at 84,3 % av innbyggerne i Steinkjer kommune var tilknyttet kommunal 

vannforsyning. Antall høydebasseng er oppgitt til 15 og ledningsnettet har en snittalder på 35 

år hvor det meste er lagt etter 19702. For 2019 var selvkostgrad for vann i Steinkjer kommune  

på 100 % og andelen total kommunal vannlekkasje på 24,9 %. Fornyet kommunalt ledningsnett 

for de siste tre år er i 2019 rapportert til 0,79 %, mens andelen innbyggere tilknyttet kommunalt 

vannverk med tilfredsstillende prøveresultat var på 97,2 %3.  

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og 

stoppe klimaendringene innen 2030. Høsten 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål for 

bærekraftig utvikling.  

Hovedmål nummer 6 er å «Sikre bærekraftig vassforvaltning og tilgang til vatn og gode 

sanitærforhold for alle». Innenfor hvert hovedmål er det satt opp flere delmål. For hovedmål 

nummer 6, knyttet til vann og avløp, er disse delmålene satt opp:  

6.1) Innan 2030 sørgje for likeverdig tilgang til trygt drikkevatn til ein overkomeleg 

pris for alle 

6.2) Innan 2030 sørgje for tilgang til tilstrekkelege og likeverdige sanitær-, hygiene- 

og toalettforhold for alle, med særleg vekt på behova til jenter og kvinner og 

personar i utsette situasjonar 

 

 

1 Mattilsynet, Status for drikkevannsområdet i landets kommuner, oktober 2019, hentet fra: 

https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/drikkevann/opplysninger_om_vannforsyningssystemer/status_for_drikkevannsomraad

et_i_landets_kommuner.36692/binary/Status%20for%20drikkevannsomr%C3%A5det%20i%20landets%20kommuner 

2 Mattilsynet, Status for drikkevannsområdet i landets kommuner, oktober 2019, hentet fra: 

https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/drikkevann/opplysninger_om_vannforsyningssystemer/status_for_drikkevannsomraad

et_i_landets_kommuner.36692/binary/Status%20for%20drikkevannsomr%C3%A5det%20i%20landets%20kommuner 

3 Statistisk sentralbyrå, kommunal vannforsyning, oppdatert 05.06.20, hentet fra: 

https://www.ssb.no/kommunefakta/kostra/steinkjer/kommunal-vannforsyning 

https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/drikkevann/opplysninger_om_vannforsyningssystemer/status_for_drikkevannsomraadet_i_landets_kommuner.36692/binary/Status%20for%20drikkevannsomr%C3%A5det%20i%20landets%20kommuner
https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/drikkevann/opplysninger_om_vannforsyningssystemer/status_for_drikkevannsomraadet_i_landets_kommuner.36692/binary/Status%20for%20drikkevannsomr%C3%A5det%20i%20landets%20kommuner
https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/drikkevann/opplysninger_om_vannforsyningssystemer/status_for_drikkevannsomraadet_i_landets_kommuner.36692/binary/Status%20for%20drikkevannsomr%C3%A5det%20i%20landets%20kommuner
https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/drikkevann/opplysninger_om_vannforsyningssystemer/status_for_drikkevannsomraadet_i_landets_kommuner.36692/binary/Status%20for%20drikkevannsomr%C3%A5det%20i%20landets%20kommuner
https://www.ssb.no/kommunefakta/kostra/steinkjer/kommunal-vannforsyning


 

 

 

6.3) Innan 2030 sørgje for betre vasskvalitet ved å redusere forureining, avskaffe 

avfallsdumping og mest mogleg avgrense utslepp av farlege kjemikaliar og 

materiale, halvere prosenten ubehandla spillvatn og i vesentleg grad auke 

gjenvinning og trygg ombruk på verdsbasis 

6.4) Innan 2030 vesentleg betre utnyttinga av vatn i alle sektorar og sikre 

berekraftig uttak av og tilgang til ferskvatn for å bøte på vassmangel og i vesentleg 

grad redusere talet på personar som blir ramma av vassmangel 

6.5) Innan 2030 innføre integrert forvaltning av vassressursar på alle nivå, mellom 

anna gjennom samarbeid over landegrensene der det er aktuelt 

6.6) Innan 2020 verne og byggje opp att vassrelaterte økosystem, inkludert fjell, 

skogar, våtmarker, elvar, vassførande bergartar og innsjøar 

6.a) Innan 2030 utvide det internasjonale samarbeidet og støtta til å byggje opp 

kapasitet i utviklingsland innanfor verksemd og program som er knytte til vass- og 

sanitærforhold, mellom anna teknologi for vassoppsamling, avsalting, effektiv bruk 

av vassressursar, behandling av avløpsvatn, gjenvinning og ombruk 

6.b) Støtte og styrkje medverknad frå lokalsamfunn for å betre forvaltninga av vass- 

og sanitærforhold 

Regjeringen vedtok også i 2014 nasjonale mål for vann i Norge. Dette som et resultat av 

«WHO/UNECEs, Protokoll for vann og helse». Målene er vedtatt for å oppnå en tilstrekkelig 

forsyning av rent vann og tilfredsstillende sanitære forhold for alle 

Steinkjer kommune har en kommunedelplan vann og avløp for perioden 2018-20214. Planen 

er forankret politisk med vedtak i kommunestyret den 21.03.18, og er dermed ikke oppdatert 

med hensyn til kommunesammenslåingen med Verran av 1. januar 2020. Planen sier blant 

annet noe om de lokale målsettingene, strategiene for vann og knytter dette opp til en 

tiltaksplan. Ett av hovedmålene er som kontrollutvalget har pekt på i sin bestilling: «Vann til 

alle på tilnærmet like vilkår»5. Dette kravet kan igjen ses opp mot drikkevannsforskriften § 9 

om leveringssikkerhet, herunder om å sikre nok tilgang til helsemessig trygt vann.   

 

4 Kommunedelplan vann og avløp for perioden 2018-2021, hentet fra: 

https://www.steinkjer.kommune.no/getfile.php/4282626.1003.mkpnijpkqawwbq/Kommunedelplan-vann-og-avl%C3%B8p+2018-

2021.pdf 

5 FN-sambandet, hentet fra: https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal 

https://www.steinkjer.kommune.no/getfile.php/4282626.1003.mkpnijpkqawwbq/Kommunedelplan-vann-og-avl%C3%B8p+2018-2021.pdf
https://www.steinkjer.kommune.no/getfile.php/4282626.1003.mkpnijpkqawwbq/Kommunedelplan-vann-og-avl%C3%B8p+2018-2021.pdf
https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal


 

 

 

 

Utover dette regulerer drikkevannsforskriften de nærmere kravene til blant annet kvaliteten 

på drikkevannet, sikker levering av vann og selve vannforsyningssystemet.   

For å ivareta god kvalitet på drikkevatnet skal det gjennomføres farekartlegging. Etter 

farekartleggingen skal kommunen ta stilling til hvilke beskyttelsestiltak og hva slags 

vannbehandling som eventuelt er nødvendig for å sikre helsemessig trygt drikkevann. Dette 

innebærer også at kommunen må gjøre det som skal til for at drikkevannet overholder 

grenseverdiene knyttet til kvalitet på drikkevannet. Grenseverdiene skal sikres gjennom at det 

tas prøver av drikkevannet.   

Når det gjelder leveringssikkerhet skal kommunen sikre at den har utstyret som trengs for 

alltid å kunne levere nok helsemessig trygt drikkevann. Leveringssikkerhet handler også om 

tilstrekkelige mengder vann og levering av vann i nødstilfeller.  

Kommunen skal også sikre at distribusjonssystemet er i tilfredsstillende stand og fungerer 

godt. Et distribusjonssystem i dårlig stand kan lett få innsug av forurensninger gjennom 

sprekker og hull hvis det skulle oppstå undertrykk. Både tilstanden og driften er viktige for å 

kunne levere tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.3 Kommunens organisering 
 

Steinkjer kommune har organisert enheten «Vann og avløp, utbygging» under Teknisk etat. 

Teknisk etat har egen Teknisk sjef og består i alt av 7 underenheter.  

Organisasjonskart for Teknisk etat i Steinkjer kommune 

6 

Kilde: Steinkjer kommune sin hjemmeside  

 

 

 

 

6 Steinkjer kommune sin hjemmeside, hentet fra: https://www.steinkjer.kommune.no/teknisk-etat.6219087-478811.html 

 

https://www.steinkjer.kommune.no/teknisk-etat.6219087-478811.html


 

 

2 PROSJEKTDESIGN 

 

I kapittel 2 vil revisor avgrense prosjektet og gå nærmere inn på problemstillingene i prosjektet. 

Revisjonskriteriene vil bli gjennomgått og metode for innsamling av data vil bli beskrevet.  

2.1 Avgrensing 

Revisor vurdering er at FNs bærekraftsmål hovedmål nummer 6 (herunder delmål 6.1 og 6.4) 

er mest aktuelt for tema i denne revisjonen. Det avgrenses derfor mot andre hovedmål i 

bærekraftsmålene.  

Bestillingens kulepunkt om «vann til alle på tilnærmet like vilkår» vil være et tema som dekkes 

opp under alle de foreslåtte problemstillingene i dette prosjektet. Vi forstår bestillingen dit hen 

at kontrollutvalget på dette punktet er særskilt opptatt av de innbyggere som ikke er tilknyttet 

kommunal vannforsyning.  

Revisor vil avgrense seg til å behandle problemstillingen om vannkvalitet til de bestemmelser 

i drikkevannsforskriften som anses som mest sentrale. Det vil fremgå tydelig av rapporten 

hvilke krav det er revidert på.   

Når det gjelder revisjon knyttet til avløp vil dette avgrense seg til problemstillingen om selvkost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2 Problemstillinger 
Revisor foreslår ut fra ovenfornevnte en revisjon basert på følgende problemstillinger: 

 

2.3 Kilder til kriterier 
 

Aktuelle kilder for revisjonskriterier er:  

- Lov om kommuner og fylkeskommuner  

- Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg 

- Forskrift om vannforsyning og drikkevann 

- FNs bærekraftsmål  

- Relevante føringer publisert av mattilsynet  

 

 

 

1. Har Steinkjer kommune et bevisst forhold til FNs bærekraftmål,  

når det kommer til: 

• Likeverdig tilgang til trygt drikkevann til en overkommelig pris (delmål 6.1) 

• Vesentlig bedre utnytting av vann i alle sektorer og sikre bærekraftig uttak av 

og tilgang til ferskvatn for å bøte på vannmangel og i vesentlig grad redusere 

tallet på personer som blir rammet av vannmangel (delmål 6.4) 

 

2. Tilfredsstiller Steinkjer kommune bestemmelser i drikkevannsforskriften når 

det gjelder:  

• Kvalitet på drikkevannet  

• Leveringssikkerhet  

• Distribusjonssystem  

 

3. Følges selvkostprinsippene som grunnlag for beregning av vann- og 

avløpsgebyr? 

• Beregningsgrunnlag samlet selvkost  

• Avskrivninger og kalkulatoriske renter  

• Selvkostfond 



 

 

2.4 Metoder for innsamling av data 
 

Revisor vil intervjue sentrale personer på etat/enhetsnivå i kommunen som har kunnskap om 

temaet for denne revisjonen. Det vil bli skrevet referat fra gjennomførte intervju og disse vil bli 

sendt til verifisering hos de vi intervjuer.  

Revisor vil be om å få innsyn i relevant dokumentasjon for å svare ut problemstillingene som 

vedtas, dette blant annet knyttet til vannkvalitet, selvkost, oppfyllelse av øvrige mål og krav 

mv. Dokumentasjon vil bli innhentet internt fra kommunen, og kan bli innhentet fra eksterne 

aktører, eksempelvis fra mattilsynet mv.  

Revisor vil vurdere behovet for øvrige metodevalg underveis i revisjonen. Dette dersom vi blir 

kjent med opplysninger i revisjonen som tilsier behovet for et større datatilfang.    

 

Inderøy den 25.11.20 

Johannes O. Nestvold        

Oppdragsansvarlig revisor /s/       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KILDER 
 

- Forskrift om vannforsyning og drikkevann 

- FNs bærekraftsmål 

- Mattilsynet, Status for drikkevannsområdet i landets kommuner, oktober 2019 

- Statistisk sentralbyrå, kommunal vannforsyning, oppdatert 05.06.20 

- Kommunedelplan vann og avløp for perioden 2018-2021 

- Steinkjer kommune sin hjemmeside 



 

 

VEDLEGG 1: UAVHENGIGHETSERKLÆRING 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedkontor: Brugata 2, Steinkjer 

Tlf. 907 30 300 - www.revisjonmidtnorge.no 

 

http://www.revisjonmidtnorge.no/

