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Orientering om familietorget  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Malvik kommune 03.11.2020 33/20 
 
Saksbehandler Torbjørn Berglann 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/388 - 4 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget legger enkelte av sine møter til kommunale virksomheter eller til bedrifter 
som kommunen har eierandeler i. Formålet med besøkene er ikke å føre kontroll, men å bli 
kjent med kommunens virksomhet.  

Kontrollutvalget vedtok en plan for virksomhetsbesøk i sak 20/20. En av virksomhetene på 
planen er Helse og rehabilitering (barn med særlige behov). I dialog med administrasjonen 
og utvalgsleder har sekretariatet kommet til at familietorget sannsynligvis vil svare best på 
kontrollutvalgets bestilling. Anne Furan, leder for familietorget, møter i kontrollutvalget og 
orienterer om virksomhetens utfordringer, satsingsområder og planer. 

Konklusjon 
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.  
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Bestilling av forvaltningsrevisjon - hovedplan for vann og avløp  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Malvik kommune 03.11.2020 34/20 
 
Saksbehandler Torbjørn Berglann 
Arkivkode FE - 217, TI - &58 
Arkivsaknr 20/450 - 1 
 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av oppfølgingen av hovedplan for 
vann, avløp og vannmiljø 2019-2030.  

2. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge sende sekretariatet en prosjektplan for 
forvaltningsrevisjonen innen 4.12.2020. Planen skal gi en beskrivelse av 
problemstillinger, metode og ressursramme. Kontrollutvalget ber om at ferdig 
rapport sendes sekretariatet innen 31.05.2021. 

 
Vedlegg 
Hovedplan for vann, avløp og vannmiljø. Kortversjon. 
 
Saksopplysninger 
Bakgrunn 
Kontrollutvalgets leder har bedt om å få saken til behandling etter kommunestyret i møte 
28.09.20 behandlet plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 (sak 84/20). I planen er 
forvaltningsrevisjon med tema vann og avløp gitt høyest prioritet, derfor er det denne 
undersøkelsen som skal bestilles først. 

Hovedplan for vann, avløp og vannmiljø 2019-2030 
I 2019 vedtok kommunestyret hovedplan for vann, avløp og vannmiljø 2019-2030, se sak 
63/19. Planen skal legge grunnlaget for beslutninger om vann- og avløpsnettet fram mot 
2030. Den fullstendige versjonen av planen er gradert fortrolig og er ikke tilgjengelig for 
offentligheten. Kortversjonen av planen, som ble lagt fram for kommunestyret, viser status for 
området og planlagte tiltak i perioden. Sekretariatet har lagt til grunn at en 
forvaltningsrevisjon på vann- og avløpsområdet tar utgangspunkt i hovedplan. En overordnet 
problemstilling for kan derfor være: "Følger kommunen hovedplan for vann, avløp og 
vannmiljø?" 

Innretning av revisjonsarbeidet 
En forvaltningsrevisjon kan innrettes på flere måter avhengig av kontrollutvalgets perspektiv. 
På vann- og avløpsområdet er det aktuelt å ha ett eller flere av disse perspektivene; 
økonomi, effektivitet, regeletterlevelse, saksbehandling eller styring og ledelse. I dette 
avsnittet redegjør sekretariatet nærmere for perspektivene og hvilke spørsmål som kan være 
relevante å få svar på. 

Vann og avløp er et selvkostområde, det vil si at forbrukerne i sin helhet dekker utgiftene til 
utbygging og drift gjennom betaling av gebyr. Tjenesteområder som er finansiert med 
selvkost er underlagt en rekke krav og er regulert i kommunelovens kapittel 15 og den 
tilhørende selvkostforskriften. Administrasjonens håndtering av et eventuelt selvkostfond kan 
være et aktuelt tema i en forvaltningsrevisjon med regeletterlevelse og økonomi som 
hovedperspektiv. En undersøkelse av om kommunen følger innkjøpsregelverket og egne 
innkjøpsrutiner inngår også i et slikt perspektiv. Aktuelle problemstillinger kan være om 
administrasjonen har nødvendig kontroll med selvkostmidlene, om det finnes rutiner for å 
følge innkjøpsregelverket og om kommunens egne innkjøpsrutiner blir fulgt i 
investeringsprosjektene i hovedplanen. 
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I kommunens økonomiplan for perioden 2020-2023 går det fram at kommunen planlegger å 
investere nærmere 500 millioner kroner på vann- og avløpsområdet. For at kommunen skal 
ha god kontroll på utgiftene er det viktig med en grundig budsjettprosess og et godt 
beslutningsgrunnlag. Gjennomføringen av prosjektene bør følge anerkjente standarder for 
prosjektstyring. Disse temaene omfattes av perspektivene styring og ledelse, effektivitet og 
forsvarlighet i saksbehandlingen. Aktuelle problemstillinger kan være; om plandokumentet og 
de beslutningsgrunnlaget for de enkelte investeringsprosjektene er forsvarlig utredet, om det 
er etablert en god overordnet styring av prosjektene, om gjennomføringen av hvert prosjekt 
er i tråd med anerkjente standarder for prosjektstyring og om det er etablert rutiner for å 
informere kommunestyret ved budsjettoverskridelser. 

Forvaltningsrevisor Tor Arne Stubbe, Revisjon Midt-Norge, vil være til stede under 
behandlingen av saken. 

Vurdering 
Perspektivene og problemstillingene som er nevnt i saken er ikke uttømmende. Hvis 
kontrollutvalgets medlemmer ønsker å undersøke andre sider av vann- og avløpsområdet er 
det gunstig å foreslå dette under behandlingen. Dermed får revisor et best mulig grunnlag for 
å lage en treffsikker prosjektplan.  

Sekretariatet har foreslått levering av ferdig rapport ved utgangen av mai -21. Hvis det er 
mulig for Revisjon Midt-Norge og kontrollutvalget legger et møte til den andre uka i juni, kan 
rapporten behandles i kontrollutvalg og kommunestyre før sommerferien.  
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Arkiv: K72 

Arkivsaksnr: 2017/3068-6 

 
 

 
 

Saksframlegg 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Utvalg for areal og samfunnsplanlegging 22/19 22.08.2019 

Formannskapet 54/19 17.09.2019 

Kommunestyret 63/19 30.09.2019 

 
Hovedplan for vann, avløp og vannmiljø 2019 – 2030 
 
 

Innstilling til kommunestyret fra formannskapet - 17.09.2019 

1. Kommunestyret vedtar at Hovedplan vann, avløp og vannmiljø 2019 – 2030 skal ligge til 
grunn for kommunens innsats på vann- og avløpssektoren i planperioden. 

2. Strategier, tiltak og prioriteringer i Hovedplan vann, avløp og vannmiljø 2019 – 2030
 legges til grunn for rådmannens årlige forslag til handlings- og økonomiplan, og budsjett. 
3. Hovedplan vann, avløp og vannmiljø skal vurderes revidert i planstrategien hvert 4. år. 
 
 
 

Behandling i Formannskapet - 17.09.2019  
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 

Innstilling til formannskapet fra utvalg for areal og samfunnsplanlegging - 22.08.2019 

1. Kommunestyret vedtar at Hovedplan vann, avløp og vannmiljø 2019 – 2030 skal ligge til 
grunn for kommunens innsats på vann- og avløpssektoren i planperioden. 

2. Strategier, tiltak og prioriteringer i Hovedplan vann, avløp og vannmiljø 2019 – 2030
 legges til grunn for rådmannens årlige forslag til handlings- og økonomiplan, og budsjett. 
3. Hovedplan vann, avløp og vannmiljø skal vurderes revidert i planstrategien hvert 4. år. 
 
 
 

Behandling i Utvalg for areal og samfunnsplanlegging - 22.08.2019  
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Rådmannens innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar at Hovedplan vann, avløp og vannmiljø 2019 – 2030 skal ligge til 
grunn for kommunens innsats på vann- og avløpssektoren i planperioden. 

2. Strategier, tiltak og prioriteringer i Hovedplan vann, avløp og vannmiljø 2019 – 2030  
 legges til grunn for rådmannens årlige forslag til handlings- og økonomiplan, og budsjett. 
3. Hovedplan vann, avløp og vannmiljø skal vurderes revidert i planstrategien hvert 4. år. 
 
 
 

Vedlegg: 
 
 

 

Saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 Hovedplan vann, avløp og vannmiljø 2019 – 2030 med vedlegg 1 - 4 (Handlingsplan og 
temakart). (Fortrolig Jfr. Beskyttelsesinstruksen § 4 og Offentlighetslova § 24.3 ledd). 

 Vedleggsrapport til Hovedplan vann, avløp og vannmiljø 2019 – 2030 (Fortrolig Jfr. 
Beskyttelsesinstruksen §4 og Offentlighetslova § 24.3 ledd). 

 Notat Behandling uttalelse Mattilsynet 2019-05-03 med vedlegg brev fra Mattilsynet 
«Uttalelse til Hovedplan vann, avløp og vannmiljø» datert 3.5.2019. 

 Notat Behandling uttalelse angående vannmiljødelen fra Fylkesmannen i Trøndelag med 
vedlegg brev fra Fylkesmannen i Trøndelag «Høringsinnspill fra Fylkesmannen i 
Trøndelag på vannmiljødelen i Hovedplan for vann, avløp og vannmiljø» datert 
10.05.2019. 

 

Sammendrag: 

Hovedplan vann, avløp og vannmiljø 2019-2030 legger opp til en betydelig økning i 
investeringer knyttet til vann- og avløpssystemene i kommunen. Det foreslåtte omfanget av 
tiltak er nødvendig for å oppfylle krav i forskrifter og normer og for å sikre en bærekraftig 
forvaltning av infrastrukturen for vann og avløp. Et etterslep på investeringer i 
avløpsrenseanlegg, gjør også sitt til at investeringsnivået må økes. Økt befolknings- og 
næringsutvikling krever også større mengder vann og større forsyningssikkerhet, samt at kravet 
om reservevann må innfris. 

Ved å øke investeringsomfanget utover den foreslåtte planen vil man raskere rydde opp i 
forurensningsproblemer og dermed nå forskriftskravene og miljømålet om godt vannmiljø på et 
tidligere tidspunkt. Likeledes vil man kunne oppnå økt forsyningssikkerhet og kapasitet i 
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vannforsyningen raskere med et økt investeringsomfang. Et høyere investeringsomfang er 
imidlertid ikke foreslått da det ikke vurderes som realistisk å få gjennomført.  
Beregninger viser, slik forespeilet i gebyr-saken, k-sak 54/18, som ble vedtatt 10.12.2018, at 
gebyrene må dobles i planperioden som følge av de foreslåtte investeringene. 

Saksopplysninger 
Malvik kommune har ikke hatt noen helhetlig plan for vann og avløp tidligere. Det er ikke et 
konkret lovkrav å ha en hovedplan for vann og avløp, men de fleste kommuner har en slik 
overordnet plan som ligger til grunn for prioritering av investeringer innenfor vann- og 
avløpssektoren. 
 
Drikkevannsforskriften §15 krever i midlertidig at «Vannverkseieren skal sikre at det utarbeides 
en plan for hvordan distribusjonssystemet skal vedlikeholdes og fornyes, og at denne planen er 
oppdatert og følges».  
 
Tilsvarende krever Forurensingsforskriften §13-6: «Den ansvarlige skal legge til grunn 
anerkjente metoder som beslutningsgrunnlag for rehabilitering av avløpsnettet». 
  
Fra administrasjonens side er det vurdert hensiktsmessig og nødvendig å utarbeide en hovedplan 
for vann og avløp for å sikre at tilstrekkelige og riktige tiltak gjennomføres for å sikre nok, godt 
og sikker vannforsyning samt forskrifts- og miljømessig håndtering av avløpsvannet.  
 
Planen dekker områdene kommunale vannforsyningssystemer, kommunale avløpssystemer, 
avløp fra spredt bebyggelse og avløpspåvirkning på vannmiljø. Planen fastsetter framtidige 
rammebetingelser for kommunens arbeid innenfor området. Hovedplanen gjelder for tidsrommet 
2019 – 2030, og sammenfaller med tidsrommet for kommuneplanens arealdel. 
 
Hovedplan vann, avløp og vannmiljø gir en beskrivelse av dagens situasjon for vann- og 
avløpssystemene samt tilstanden i vannforekomstene. Planen angir hvordan kommunen som 
ansvarlig for vannforsyningen og avløpshåndteringen skal oppfylle krav gitt i lover og 
forskrifter, og den definerer konkrete mål. Dagens tilstand sammenlignes med målene 
(diagnose), og det er utarbeidet strategier for å oppnå målene. Hovedplanen ender opp i en 
tiltaksplan med en handlingsplan for tiltakene. 
 
Gjennom arbeidet med hovedplanen har det blitt tatt opp til vurdering de store linjene 
vannforsynings- og avløpssystemet i kommunen. Ved oppstart av arbeidet med planen var det 
viktige spørsmål som skulle avklares, og kommunens prosjektgruppe med bistand fra 
fagekspertise fra rådgivningsfirmaet Asplan Viak har behandlet og vurdert bl.a. følgende: 
 
- Framtidig vannbehov og avløpsbelastning fra planlagt befolknings- og næringsutvikling i 

tråd med ny arealdel av kommuneplanen.  
- Reservevannsforsyning til kommunen er utredet med mulighet for å hente reservevann 

fra Stavsjøen, Benna (Trondheim), Stjørdal og Drakstsjøen. 
- Vurdering av dagens avløpsstruktur og tilstand på dagens renseanlegg med plan for 

rehabilitering og nybygging/overføring av avløp for å tilfredsstille krav i 
forurensningsforskriften. 

 
Hovedplan vann, avløp og vannmiljø 2019-2030 er et omfattende dokument med detaljerte 
beskrivelser av vann- og avløpssystemet i kommunen, og er derfor unntatt offentlighet jf. 
Beskyttelsesinstruksen. Det er utarbeidet en egen rapport, en kortversjon, som ligger vedlagt 
denne saken. I den korte versjonen er det søkt å ta inn nødvendig grunnlagsmateriale for å kunne 
politisk vedta de forslagene til det videre arbeidet med Malvik kommunes utvikling av vann- og 
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avløpstjenesten som planen foreslår. Selve hovedplanen går mer i dybden på de ulike temaene, 
og er en teknisk fagrapport for bruk internt i virksomheten. 
 

Vurdering 
I en hovedplan definerer man konkrete mål og delmål, vurderer status for vann- og 
avløpsanleggene opp mot disse målene (diagnose), og foreslår strategier og tiltak for å nå 
målene innenfor planperioden. Strategiene og tiltakene gir grunnlaget for en investeringsplan. 
Delkapitlene under oppsummerer målene og statusbeskrivelsen som har blitt utarbeidet. Mer 
detaljert informasjon finnes i vedlagt kortversjon av planen. 
 
Mål 
Arbeidet med vannforsyning og avløpshåndtering har flere formål. Det skal sikre nok, trygt og 
godt vann til forbrukerne og at avløp ikke forringer vannkvaliteten i vannforekomstene. 
Samtidig skal kommunens innbyggere og næringsliv betjenes på en god måte, og tjenestene skal 
være kostnadseffektive. 
 
De overordnede målene for 
vannforsyningen er: 

De overordnede målene for 
avløpshåndteringen er: 

 Nok kapasitet 
 God drikkevannskvalitet 
 Sikker vannforsyning 

 

 Godt vannmiljø 
 Klimatilpasset og helhetlig 

overvannsforvaltning 
 Gode og robuste avløpssystemer 

Fellesmål for vann, avløp og vannmiljø: 
 Effektiv, miljø- og kunnskapsbasert vannforvaltning, vannforsyning og avløpshåndtering 
 Kundefokus 

 
Planen beskriver detaljert hvordan de overordnede målene skal nås gjennom spesifikke delmål. 
 
 
Status for vann, avløp og vannmiljø 
 
Fram til 1997 var Stavsjøen drikkevannskilde for Malvik vannverk, men pga. økende vannbehov 
for planlagt befolknings- og næringsutvikling ble det bestemt å hente vannforsyning fra 
Jonsvatnet (Trondheim kommune). Stavsjøen har vært brukt som reservevannkilde, men har for 
liten kapasitet for dekke framtidens vannbehov. Området rundt Stavsjøen er også forbundet med 
friluftsinteresser som ikke er forenlig med strenge klausuleringsbestemmelser for nedslagsfeltet 
til en vannkilde. Vannbehandlingsanlegget ved Stavsjøen er heller ikke tilstrekkelig utbygd til at 
vannet fra Stavsjøen vil oppnå vannkvalitetskravene i drikkevannsforskriften. Malvik 
kommunale vannverk har altså ikke en fungerende reservevannkilde, og dette er et avvik fra en 
sentral forutsetning for godkjenningen av vannverket. 
 
Det har blitt gjort en framskriving av forventet framtidig vannforbruk i Malvik, basert på 
prognoser for befolkningsutvikling og næringsutvikling (basert på avsatte arealer til næring i 
kommuneplanens arealdel). Framskrivingene har blitt gjort for 2040 og 2060. Framskrivingene 
viser at vannforbruket vil bli høyere enn kapasiteten på eksisterende hovedledning som går 
gjennom kommunen fra Saksvik til Hommelvik, trolig allerede innen 2040 (avhengig av hvor 
mye og hvilken type industri som etableres i kommunen). Forbruket er også forventet til å bli 
høyere enn avtalen Malvik har om vannleveranse fra Trondheim. 
 
Det er usikkerhet om økologisk tilstand i kommunens vann, vassdrag og fjorder, og derfor er 
størstedelen av vannforekomstene kommet i risiko for ikke å oppnå miljømålet om god tilstand 
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innen 2021 (som er satt i vannforskriften). Tap fra avløpsnettet bidrar trolig i stor grad for at de 
nederste delene av vassdragene er i risiko for ikke å oppnå god tilstand. Det er målt god 
badevannskvalitet i badeplassene langs fjorden med unntak av Malvikbukta. 
  
Tilstanden på vann- og avløpsnettet er variabel og ut fra informasjon om alder og 
ledningsmateriale kan en anta at det er et stort behov for utskiftning/renovering av eksisterende 
ledningsnett. Uten tiltak vil ledningsnettet forfalle ytterligere. Det er fortsatt en del 
felleskummer for vann, spillvann og overvann, som er risikopunkt i ledningsnettet. For å sikre 
en god og langsiktig forvaltning av vann- og avløpsnettet er det avgjørende å prioritere 
fornyelse. 
 
Fortettingsstrategien og de forventede klimaendringer vil medføre betydelig økning i 
toppbelastningene når det gjelder overvannsmengder. Dette vil føre til kapasitetsproblemer i 
avløpssystemet i en rekke områder dersom det ikke settes inn tiltak for å bøte på dette. 
 
Malvik kommune har i dag tre kommunale avløpsrenseanlegg med utslipp til ferskvann, og seks 
avløpsrenseanlegg med utslipp til fjorden. Alle avløpsrenseanleggene er gamle og utdaterte, og 
trenger i stor grad rehabilitering (med unntak av Sneisen RA og Torp RA som er bygd på 2000-
tallet). I tillegg er det fortsatt direkteutslipp av avløpsvann fra boligområdet Grønberg ut i 
Hommelvikbukta. Utbyggingen av avløpsanleggene til fjorden ble gjort på grunnlag av en 
utslippstillatelse gitt av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i 1987 som baserte seg på planer for 
avløpssystemet fra en rammeplan for avløp fra 1985. Utslippsmyndigheten ble i 2007 overført 
til kommunen fra Fylkesmannen for alle mindre tettsteder (< 10 000 personekvivalenter (pe) til 
fjord og < 2000 pe til ferskvann med en anbefaling til kommunen om å revidere sine 
utslippstillatelser, noe som ikke har blitt gjort.  
 
Arbeidet med å etablere et avløpsrenseanlegg i Hommelvik har pågått over en tiårs tid og pga. 
blant annet lokaliseringsdebatt har arbeidet trekket ut i tid. Men endelig, nå i 2019 ble 
Hommelvik renseanlegg satt i drift. 
 
I Malvik kommune finnes det en del mindre private avløpsrenseanlegg. Det er usikkerhet knyttet 
til tilstand på disse anleggene, og om de tilfredsstiller dagens krav. Det antas at disse anleggene 
er en kilde til forurensning av kommunens vassdrag. Der er derfor foreslått å lage en plan for 
opprydding og første skritt blir å kartlegge tilstanden på disse mindre private 
avløpsrenseanleggene.  
 
 
 
Hovedutfordringer og strategier 
Ved å sammenligne målene for vannforsyning, avløp og vannmiljøet med dagens 
situasjon/status har en identifisert hovedutfordringer og beskrevet strategier for å møte dem.  
 
De tre viktigste hovedutfordringene for vannforsyning er: 
 

 Nok vann til framtidig befolknings- og næringsutvikling 
o Ved å legge en ny hovedledning fra Trondheim (langs nye E6) til Sveberg, samt 

legge en sjøledning fra Midtsand til Hommelvik, sikrer man at det er tilstrekkelig 
kapasitet til framtidig vannforbruk i de områdene det er planlagt 
befolkningsøkning og/eller næringsutvikling 

o Videre er det behov for å sikre at tilgang til tilstrekkelige mengder drikkevann i 
framtiden, f.eks. ved å inngå en avtale om økt vannleveranse fra Trondheim 
kommune 
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 Tilfredsstillende nivå av forsyningssikkerhet (reservevann og sikkerhet i overføringen) 
o Malvik mangler i dag en fungerende reservevannløsning, og er sårbar dersom det 

skulle oppstå problemer ved overføringen fra VIVA i Trondheim. Ved å etablere 
en ny hovedledning fra Trondheim, i en trasé som er uavhengig av eksisterende 
ledning, samt inngå en avtale om at Malvik kan benytte Benna som reservekilde, 
vil man sikre Malvik kommunale vannverk en tilfredsstillende 
reservevannløsning. 

o Foreslått ny hovedledning gjennom kommunen vil også øke 
forsyningssikkerheten med tanke på vannledningsbrudd, ved at den bidrar til at 
flere områder som i dag kun har ensidig vannforsyning, får tosidig 
vannforsyning. 
 

 Øke fornyingsrate til et bærekraftig nivå 
o Ved å sette av budsjett til sanering og fornyelse, gjennomføre systematisk 

lekkasjesøk, samt utarbeide saneringsplaner for vannforsyningsnettet, vil man 
kunne prioritere ressurser for fornyelse av vannforsyningssystemet, og sikre at 
det ikke forfaller raskere enn det fornyes. 
 

De tre viktigste hovedutfordringene for avløpshåndtering og vannmiljø er: 
 Sikre tilfredsstillende rensing av alt avløpsvann før utslipp til vassdrag og fjord 

o Ved å bygge nye renseanlegg og å samle alt avløpsvannet til godkjente 
renseanlegg. Det finnes fremdeles direkteutslipp av avløpsvann til sjøen (fra 
Grønberg og deler av Muruvik), og eksisterende renseanlegg er gamle og må 
fornyes.  

 Sørge for å føre alt avløpsvann fram til renseanlegget 
o Ved å øke kapasiteten i avløpssystemet ved å fjerne overvann/fremmedvann 

fra avløpsledningene. For å sikre tilstrekkelig kapasitet på ledningsnettet er 
separering viktig, dvs. der det er samme ledning for spillvann (kloakk) som for 
overvann (regnvann), legges disse om til separate ledninger for spillvann og 
overvann. Overvannet føres til elv, bekk eller sjø, mens spillvannet transporteres 
til renseanleggene. Separering vil gi bedre kapasitet på avløpsnettet, redusere 
belastningen på renseanleggene og redusere tap av forurensninger fra 
ledningsnettet. Separering innebærer også fornyelse ved at gamle fellesledninger 
blir skiftet ut. 

o Ved å fjerne unødvendige overløpspunkter, dvs. kummer der avløpsvannet kan 
renne ut til vassdrag/sjø istedenfor å gå til renseanlegget. Dette kan være bygde 
overløp, men også felleskummer for spillvann/overvann der spillvann kan renne 
over i overvannssystemet. Analyse av avløpsmengder gjennom pumpestasjoner 
viser at avløpsvann er på avveie. 

 Kartlegge tilstand i vannforekomster for bedre kunne prioritere hvor tiltak settes inn, 
og gjennomføre tiltaksanalyse for vassdrag for å kunne sette inn riktig tiltak for å bedre 
vannmiljøet. Kunnskap om tilstand er viktig også ved vurdering av ny aktivitet slik at det 
ikke tillates utslipp til vannforekomster som fra før har for dårlig tilstand.  
 

Hovedplan vann, avløp og vannmiljø beskriver mer utfyllende disse og andre utfordringer som 
er avdekket og strategier som er utarbeidet for å møte disse. 
 
 
Tiltaksplan 
Det er ut fra de beskrevne rammebetingelser, målsettinger, situasjonsbeskrivelse, 
hovedutfordringer og strategier, utarbeidet en tiltaksplan som beskriver nye tiltak i planperioden. 
Tiltaksplanen omfatter de tiltak som er selvkostfinansiert og dekkes over vann- og 
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avløpsgebyrene. Kostnader for tiltak knyttet til spredte avløpsanlegg må dekkes over et eget 
gebyr for saksbehandling og tilsyn, og er derfor ikke tatt med i tiltaksplanen i Hovedplan vann, 
avløp og vannmiljø. Tiltak knyttet til landbrukssektoren er heller ikke inkludert i hovedplanen. 
  
Det er foreslått gjennomført en rekke drifts- og vedlikeholdstiltak samt utredningstiltak. Dette 
gjelder for eksempel tiltak for å øke kompetanse som sikrer riktige og effektive investeringer, 
utredningstiltak for å avklare forvaltningsprinsipper og overordnede planer for ulike områder. 
Disse tiltakene må dekkes over driftsbudsjettet. 
 
Handlingsplan for investering 
 
Det er utarbeidet en handlingsplan for investering for perioden 2019-2030, der de største 
investeringene er knyttet til ny hovedvannledning fra Trondheim og utbygging av nye 
avløpsrenseanlegg. Totalt legger handlingsplanen for investering opp til et investeringsomfang 
som øker fra 72 millioner kroner i år 2019 til ca. 130 millioner kroner i 2022 (2019-kroner) og 
foreslås holdt på det nivået ut planperioden. 
 
Konsekvenser for økonomi og avløpsgebyr 
 
I «Gebyrregulativ – vannforsyning, avløp, slamtømming, renovasjon og feiing 2019», som ble 
vedtatt i kommunestyret 10.12.2018, sak 54/18, var det lagt inn økt investeringsbehov for 
økonomiplanperioden 2019-2022 på i gjennomsnitt 128 millioner kroner pr. år. 
Konsekvensene for gebyrnivået er nå beregnet for hele planperioden fram til 2030 på grunnlag 
av planens omfang av investeringer og driftskostnader. Det er ikke lagt inn økt rentenivå på 
beregning av normalgebyret. En forbruker med årlig forbruk på 200 m3 vil få en avgiftsøkning 
på totalt for vann- og avløp på 818 kroner pr år inkl. mva. fra 2019 til 2030, det vil si totalt        
9000 kroner inkl. mva. Dette er nominelle tall, dvs. den reelle endringen for forbrukerne er 
lavere hvis alt blir målt i dagens priser. 
 
 
 
Frank Johansen 
virksomhetsleder 

Willy Stork 
prosjektleder feltutbygging 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og er uten underskrift.
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Hensikt med hovedplan 

Hovedplan for vannforsyning, avløp og 
vannmiljø skal: 

• Formulere hovedmål og delmål for vannforsyning, 
avløpshåndtering og vannmiljø. 

• Kartlegge dagens status og hovedutfordringer 
(diagnose). 

• Finne strategier for å nå målene. 

• Utforme en handlingsplan med prioriterte tiltak for 
planperioden for å nå oppsatte mål. 

En hovedplan skal bidra til at kommunens vann og avløp 
(VA)-systemer tilfredsstiller krav i lover og normer, og at VA-
systemene utvikles i henhold til kommunens ønskede 
samfunnsutvikling.  Dette er i tråd med bla. delmål 1.4. i 
Kommuneplanens samfunnsdel: Vi skal sørge for god 
kvalitet, sikkerhet og tilstrekkelig kapasitet på vannforsyning 
og avløpsanlegg. 

Det er satt opp detaljerte mål, for senere å kunne sette en 
diagnose på dagens tilstand av VA-systemet, planlegge de 
rette strategiene og vurdere effekten av tiltakene opp mot 
målene.  
 
Samtidig som hovedplanen har blitt utarbeidet, har 
Kommuneplanens arealdel blitt revidert, og avsatte områder 
til næring og boligbebyggelse er tatt hensyn til ved vurdering 
av utvikling av kapasiteten på VA-systemet.  
 

 

Utsnitt av Kommuneplanens arealdel 2018 - 2030 
(www.malvik.kommune.no). 

Hovedplan vann, avløp og vannmiljø er utarbeidet av Asplan 
Viak AS i nært samarbeid med Malvik kommune. 
Kommunens prosjektgruppe har bestått av fagfolk fra 
virksomhetene AreSam og FDV-kommunalteknikk.  
 
 

Overordnet målsetting for 
vannforsyning 
De viktigste kravene til drikkevann er gitt i 
Drikkevannsforskriften, som gir vannverkseier både ansvar 
og plikter med hensyn til leveringssikkerhet og vannkvalitet.  
 
 

Hovedmålene for den kommunale vannforsyningen i Malvik 
kommune er satt opp i samsvar med disse kravene: 
 

 

A Nok kapasitet til husholdning 
og næring 

B God drikkevannskvalitet som 
er hygienisk trygt 

C Sikker vannforsyning med 
god reservekapasitet og 
alternative forsyningsmuligheter 

 

Overordnet målsetting for 
vannmiljø og avløp: 
Målene for avløp og vannmiljø er satt for å oppfylle krav og 
føringer i overordnede rammebetingelser slik som 
vannforskriften, forurensningsloven og 
forurensningsforskriften. Målene skal også bidra til at 
avløpssystemet forvaltes og driftes på en god og bærekraftig 
måte med minst mulig påvirkning av vannmiljøet. 
 
Følgende hovedmål har blitt satt for avløp og vannmiljø i 
Malvik kommune:  

D Godt vannmiljø 

E 
 

Klimatilpasset og helhetlig 

overvannsforvaltning 

F 
 

Gode og robuste                            

avløpssystemer 

 

Fellesmål for vann, avløp og 
vannmiljø 
Følgende fellesmål har blitt satt for VA-drift og vannmiljø: 

G 
 
 
 

H 

Effektiv, miljø- og   kunnskapsbasert 
vannforvaltning, vannforsyning og 
avløpshåndtering 
 

Kundefokus 
 
Forvaltning av vannforsyningen og avløpshåndteringen skal 
være innenfor forsvarlige økonomiske rammer, og 
kostnadene for den kommunale vannforsyningen og 
avløpshåndteringen skal dekkes av det kommunale VA-
gebyret. Det skal tas vann- og miljøhensyn i alle kommunale 
planer. Malvik kommune skal ha tett dialog med sine 
abonnenter ved avbrudd, avvik og driftsforstyrrelser i 
vannforsyningen og avløpshåndteringen.  
 
Med utgangspunkt i disse generelle hovedmålene, har det 
blitt utarbeidet mer konkrete delmål for vannforsyning, avløp 
og vannmiljø i Malvik kommune. Disse delmålene er listet 
opp i tabellen for diagnose for systemet på s.6-9. 
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Fakta om vannforsyningen 

• Malvik kommune har to kommunale vannverk, Malvik 
kommunale vannverk og Mostadmark kommunale 
vannverk, som vist på kartet i figuren under.  

• Malvik kommunale vannverk forsyner ca. 11 920 
fastboende med vann fra Trondheim vannverk 
(vannkilde er Jonsvatnet, og vannet behandles på 
Vikelvdalen vannbehandlingsanlegg (VIVA)). Dagens 
avtale fra 1993 med Trondheim kommune er på 
leveranse av 100 l/s i gjennomsnitt, og maksimalt 150 
l/s. I gjennomsnitt kjøpte Malvik kommune en 
vannmengde på 59 l/s i 2017. Det er beregnet at 33.4 % 
av denne vannmengden lekker ut på vei til forbruker, 
enten fra kommunalt eller privat ledningsnett. 

• Mostadmark kommunale vannverk henter vannet fra 
Inner Damtjern (med Vennatjønna som alternativ 
vannkilde) før det renses i Mostadmark 
vannbehandlingsanlegg og forsyner ca. 355 fastboende 
(gj.snittlig produksjon 1,1 l/s). 

• Begge de kommunale vannverkene er godkjent av 
Mattilsynet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Det er ca. 140 km med kommunale vannledninger i 
Malvik kommunale vv., og disse er fordelt på leggeår 
som vist i figuren over. De eldste ledningene er laget av 
stål eller asbest-sement (AAS) og er modne for 
utskifting. Det er beregnet at ca. 25 km av ledningsnettet 
har begynnende og stort saneringsbehov, noe som 
utgjør 18 % av vannledningene.  

• Blant de 1258 vannkummene er 100 felleskummer med 
vann og spillvann i samme kum. Disse felleskummene 
er kritiske punkter hvor risikoen for at drikkevannet kan 
bli forurenset av avløpsvann er stor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Oversikt over Malvik og Mostadmarka kommunale vv. 
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Trykksoner og tekniske installasjoner:  
Bebyggelsen i Malvik er sammenhengende langs sjøen fra 
Trondheim til Stjørdal, men går også oppover i høyden ved 
Sveberg og mot Mostadmarka. Kommunens mål er at 
vanntrykket i systemet skal være mellom 3 og 8 bar til 
forbruker. Dette medfører behov for mange tekniske 
installasjoner, mange trykksoner og omfattende 
driftsovervåkning. 

• Totalt 55 ulike trykksoner i Malvik VV.  

• Malvik VV har 14 vannpumpestasjoner og 39 
reduksjonsventiler og 3 høydebasseng. 

• Mostadmark VV har 2 trykksoner, 1 
trykkreduksjonsventil og 1 høydebasseng 

 

 
Eksempel på en vannlekkasje 
 
Drift og vedlikehold: 

• Det drives kontinuerlig lekkasjesøking på 
vannledningsnettet i kommunen, men det gjennomføres 
ikke systematisk spyling (unntatt på råvannsledninger) 

• Kommunens ledningskartverk er ikke helt oppdatert, og 
fungerer ikke som det hjelpemiddelet det burde være for 
alle formål. 

 
Forsyningssikkerhet: 

• Malvik mangler i dag en fungerende reservevannkilde / 
alternative hovedkilde. Dette er et avvik på sentral 
forutsetning for godkjenning av vannverket. 

• Det er et sårbart vannforsyningssystem når det kun er 
én hovedledning fra Trondheim, som det kan oppstå 
brudd i. Et brudd vil medføre at vannleveransen 
opphører når bassengvolumene er oppbrukt (ca. 47 
timer ved normalforbruk). Det må derfor etableres en 
alternativ reservevannkilde eller reservevannforsyning. 

• Stavsjøen har ikke tilfredsstillende vannbehandling, og 
den har ikke kapasitet til å fungere over lengre tid som 
reservevannkilde ut fra dagens forsyningssituasjon. I en 
framtidig forsyningssituasjon vil den heller ikke ha nok 
kapasitet til å dekke kommunens voksende behov. 
 

 

 

 

Vannforbruk og kapasitet 

• Det har blitt gjort en framskriving av forventet framtidig 
vannforbruk i Malvik, basert på prognoser for 
befolkningsutvikling og næringsutvikling (basert på 
avsatte arealer til næring i Kommuneplanens Arealdel). 
Framskrivingene har blitt gjort for 2040 og 2060. 

• Framskrivingene viser at vannforbruket vil bli høyere enn 
kapasiteten på eksisterende hovedledning som går 
gjennom kommunen fra Saksvik til Hommelvik, trolig 
allerede innen 2040 (avhengig av hvor mye og hvilken 
type industri som etableres i kommunen). 

• Forbruket er også forventet til å bli høyere enn avtalen 
Malvik har om vannleveranse fra Trondheim 

• Det er derfor behov for å øke kapasiteten i 
overføringssystemet, samt å oppdatere avtalen om 
vannleveranse med Trondheim kommune. 

 

 
Eksempel på en felleskum hvor vannledning med påkoblet 
stikkledning går gjennom samme kum som avløpsvannet. 
Avløpsvann og overvann renner åpent i bunn av kummen. 
 
Kort oppsummert status for vannforsyningen i Malvik 
kommune: 

+ 
• God vannkvalitet (både på leveransen 

fra Trondheim, og fra Mostadmarka 
VV) 

• Forholdsvis ungt ledningsnett 

• God beredskap (driftskontroll, 
oppdatert ROS-analyse, gjennomført 
beredskapsøvelse, rask respons ved 
driftsforstyrrelser) 

 

÷ 

• Sårbart forsyningssystem med bare én 
hovedledning fra Trondheim. 

• Mangler reservevannløsning 

• Behov for å øke forsyningskapasitet for 
framtidig befolkningsøkning og 
næringsutvikling 

• For mye produsert vann forsvinner på 
vei ut til forbruker.  

• Felleskummer for vann og avløp har 
risiko for forurensning av 
vannforsyningssystemet. 
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Fakta om vannmiljø 
Malvik kommune ligger i vannområde Nea-Nidelva med 
unntak av Muruvika som ligger i vannområde 
Stjørdalsvassdraget. Det er 3 hovednedbørsfelt i kommunen; 
Storelva (Vikhammer), Sagelva og Homla.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fakta om avløpssystemet 
 
Kommunalt avløpsnett 

• Ca. 11 848 av Malvik kommunes innbyggere er tilknyttet 
kommunalt avløpsnett (86 % tilknytningsgrad). 

• Totalt drifter kommunen 188 km kommunalt avløpsnett, 
som i hovedsak er separatsystem (skilt mellom 
overvann og spillvann). Det gjenstår 13 km med 
fellesledninger. Pga. store mangler i registrering av alder 
på avløpsledninger i kommunens ledningsdatabase, er 
det vanskelig å estimere faktisk behov for utskifting. Det 
er likevel estimert et renoveringsbehov for ledningene ut 
fra å se på alders- og materialgrupper som 
erfaringsmessig er dårlige. Det gir hele 29 km 
avløpsledning med antatt behov for utskifting (28 % av 
avløpsledningene). Med dagens utskiftingstakt forfaller 
nettet raskere enn hva kommunen rekker å skifte ut og 
vedlikeholdsetterslepet vil øke.  

• Det er 23 kommunale avløpspumpestasjoner, der alle 
har to pumper som kan greie dimensjonerende mengde 
for stasjonen alene ved bortfall av den andre. 

• I kommunes ledningskartverk er det registrert 18 overløp 
på ledningsnettet. Ved dårlig kapasitet pga for mye 
overvann i avløpsnettet, kan avløpsvannet renne i 
overløp ut i sjø eller vassdrag. Overløpene på 
ledningsnettet har ikke overvåkning. Disse overløpene 
inspiseres hver 14. dag og mellom inspeksjonene kan 
avløpsvann gå i overløp til sjø eller vassdrag. 

Kommunen måler god badevannskvalitet ved badeplassene 
ved fjorden med unntak av badeplassen i Malvikbukta. 
 
Tilstanden i vannforekomstene er vist med fargeskala 
(rød/oransje er dårlig, gul er moderat og grønn/blå er god 
tilstand) i kartet under (hentet fra vann-nett.no). 
 

Det er forbundet stor usikkerhet 
om tilstanden i enkelte av 
vannforekomstene pga. at det er 
gjennomført få undersøkelser. 
Blant annet pga. denne 
usikkerheten om tilstanden har 
mange vannforekomster fått 
klassifisering at de er i risiko for 
ikke å oppnå miljømålet. Som 
figuren under viser er hele 63 % 
av kommunens vannforekomster i 
risiko for å ikke oppnå god tilstand 
innen 2021, jfr. krav i 
Vannforskriften. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

• Av kommunens 1200 avløpskummer er 599 
felleskummer for både spillvann og overvann 
(Stjørdalskum – se bilde under). Det er forbundet fare 
med inn- og utlekking av avløpsvann i felleskummer for 
avløp. Avløp kan lekke over i overvannet og ut i 
nærmeste bekk/vannforekomst.  

• En analyse av vannmengder gjennom 
avløpspumpestasjonene i kommunen har avdekt både 
betydelige mengder inn- og utlekk av avløpsvann fra 
avløpssystemet.   

• Det er ikke pålagt gjennom forurensingsforskriften med 
overvåkning av overløp i mindre tettbebyggelser, slik 
som i Malvik kommune, men kravet om å ha oversikt 
over sine utslipp gjelder, og er vanskelig å tilfredsstille  
med dagens system.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Økologisk tilstand i vannforekomster hentet fra www.vann-nett.no 
 

Eksempel på en «Stjørdalskum» - 
felleskum for spillvann og overvann 
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Kommunale avløpsrenseanlegg: 

• Kommunen drifter 9 avløpsrenseanlegg (RA) som har 
utslipp fra mindre tettbebyggelser (som vist på 
kartutsnittet under), 6 til sjø og 3 til ferskvann. Det tiende 
renseanlegget, Hommelvik renseanlegg (HARA) er 
akkurat blitt satt i drift, og inntil nå har avløpsvannet fra 
Hommelvik gått urenset ut i Trondheimsfjorden. Fortsatt 
går avløpsvannet fra Grønberg urenset ut i 
Hommelvikbukta. 

• I dag tilfredsstiller Midtsand, Sneisen og Hommelvik RA 
utslippstillatelsene og forurensningsforskriften. Nytt 
anlegg for Karlstad og Bakken skal bygges etter krav i 
ny utslippstillatelse. Resterende utslipp overskrider eller 
mangler utslippstillatelse (Grønberg, Saksvikbukta, 
Malvik, Rota, Muruvik).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Private avløpsrenseanlegg: 
I tillegg er det ca. 370 private mindre avløpsrenseanlegg i 
Malvik kommune. Det har ikke vært utført kontroll av 
anleggene, og en vil anta at det er svært varierende kvalitet 
på de private avløpsanleggene. Halvparten av 
slamavskillerne bør tømmes oftere enn dagens praksis med 
annethvert år pga at de er mindre enn standardkravet (4m3). 
Trolig kan en del av disse anleggene påkobles kommunalt 
avløpsnett. 
 
Kort oppsummert status for avløpsanlegg og vannmiljø i 
Malvik kommune: 

+ 
• Høy tilknytning til kommunale 

avløpsledninger 

• Lite fellesledninger (7 %) 

• Få tilbakeslag i kjellere ved nedbør 

• Tatt hensyn til klimaendringer i nybygde 
overvannssystem (fordøyingssystem) 

÷ 

• Lite kunnskap om tilstand i 
vannforekomster i kommunen 

• Dårlig kapasitet og dårlig tilstand på 
avløpsrenseanleggene 

• Lite kontroll på lekkasje av avløpsvann via 
overløp og felleskummer for 
spillvann/overvann 

• Mye fremmedvann i avløpsnettet (vann 
som ikke skal komme inn i 
avløpsledningene), spesielt til Malvik RA 

• Ikke oppdatert digitalt ledningskart 

• Dårlig kontroll med private 
avløpsrenseanlegg 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Siler og 
slamoppbevaring 
Midtsand renseanlegg 

Hommelvik RA 
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Måloppnåelse – diagnose 
Det er utført en vurdering av statussituasjonen for vann, avløp 
og vannmiljø pr. 2018, opp mot de valgte målene for systemet. 
En slik diagnose av systemet forteller noe om hvor lang 
avstanden er mellom status for målene i dag og ønsket 
måleverdi ved slutten av planperioden. Resultatet av 

diagnosen vises i tabellen under i form av trafikklys hvor grønt 
er tilfredsstillende og tiltak ikke nødvendig, gult er lite 
tilfredsstillende og tiltak bør vurderes og rødt er ikke 
akseptabelt og tiltak må gjennomføres.  

 

Diagnose for vannforsyningssystemet  

Mål for vannforsyningssystemet 
Mål-
oppnåelse 

Kommentar 

A Nok kapasitet 

A1 
Boliger, offentlige bygg og næring. Nok kapasitet til å 
dekke forventa befolkningsvekst (i et 50-årsperspektiv), og 
utvikling i henhold til lokale og regionale arealplaner. 

NEI 

Framskrivning av vannforbruk viser at verken Malvik eller 
Mostadmark vannverk har tilstrekkelig kapasitet for 
vannforbruk i 2060. Mest kritisk for Malvik, men 
Mostadmark har heller ikke mye reservekapasitet. 

A2 Lekkasjekontroll. Lekkasjemengde < 20 %  NEI Malvik: 33.4 %, Mostadmark: < 20 %, OK 

A3 Vanntrykk. Trykk mellom 3-8 bar, minimum 2.0 bar. NEI 
Mange soner avviker fra dette målet. Gjelder både Malvik 
og Mostadmark. 

A4 
Slukkevann. Alle områder med utbygging skal ha sentrale 
punkter med kapasitet for brannuttak (kapasitet iht. VA/Miljø-
blad nr. 82, jamfør krav i VA-normen pkt. 5.3)  

DELVIS 
En del områder kan være begrensende for framtidig 
utbygging. 

B God drikkevannskvalitet 

B1 
Vannkvalitet: Vannverket skal forsyne vann som tilfredsstiller 
krav i Drikkevannsforskriften.  

JA Kun få avvik i vannprøver.  

B2 Godkjenning: Vannverket skal være godkjent. 

JA/ Begge vannverk er godkjent. Forutsetning for Malvik 
kommunale vannverk at det skal ha tilgang til en 
fungerende reservekilde eller alternativ hovedkilde i 
systemet. 

DELVIS 

B3 
Sikring av drikkevannskilder: Nedbørsfeltene til 
drikkevannskildene skal sikres ved klausulering eller 
hensynsoner i arealplanen. 

JA/ Er inntatt med hensynssoner i kommuneplanens arealdel. 
Det foreligger klausulering rundt Stavsjøen DELVIS 

B4 
Internkontroll: Vannverket skal ha en internkontroll som 
fungerer og er oppdatert. 

JA Internkontrollhåndbok må revideres i 2019. 

B5 
Forurensning på nettet: Abonnenter som medfører risiko for 
forurensning av drikkevann ved tilbakeslag skal ha 
tilbakestrømningsvern . 

NEI 
Det gjøres noe registering (bl.a. på nybygg under 
byggesak), men det mangler en helhetlig oversikt, 
risikovurdering og tiltaksplan. 

B6 
Vannbehandling: Vannbehandlingen skal være dimensjonert 
i henhold til veiledning gitt i NVR 202/2014 om MBA.  

Uavklart 
Det må settes av ressurser til å gjøre en vurdering av dette, 
da det ikke har blitt gjort ennå. 

C Sikker vannforsyning 

C1 
Alle abonnenter skal være sikret drikkevann ved utfall av en 
vannkilde 

DELVIS/ 
NEI 

Kritisk dersom Jonsvatnet faller ut. Har Stavsjøen som 
krisekilde, og mulighet for å kjøre ut vann, men begrenset 
kapasitet. 

C2 

Reservekapasitet og alternativ forsyning til å håndtere 
hovedledningsbrudd, og sikre forsyning i reparasjonstiden. 
Områder med mer enn 500 personer og/ sårbare abonnenter 
skal ha tosidig forsyning. 

NEI 

I Malvik vv mangler følgende områder med > 500 pe tosidig 
forsyning: 

·         Hommelvik (inkl. Muruvik) 

·         Vikhammer/Hundhammeren 

Mostadmark vv forsyner i dag kun 355 pe, men ved 
framtidig økning vil det ikke være alternative 
forsyningsmuligheter her.  
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Mål for vannforsyningssystemet 
Mål-
oppnåelse 

Kommentar 

C3 

Avbrudd i vannforsyningen skal være på et 
tilfredsstillende nivå: 

a) Ledningsbrudd repareres innen rimelig tid 
b) Sårbare abonnenter skal sikres midlertidig vann 

innen 5 timer. 
c) Vanntanker settes ut til områder uten sårbare 

abonnenter innen 24 timer 
d) Unngå trykkløst nett ved gjennomføring av 

reparasjon. 

JA   

C4 
Reservestrøm. Alle VBA og VPS (inkl. krisevannkilder) skal 
ha permanent/mobil reservestrøm  

JA  

C5 
Bassengvolum. Vannforsyningssystemene skal ha 
nødvendig volum i bassenger tilsvarende 48 timer med 
gjennomsnittlig forbruk og nødvendig slukkevannsvolum. 

DELVIS 

OK for dagens forbruk, men forventet framtidig økning i 
forbruk vil kreve økning i bassengkapasitet. Bør vurderes 
om det er behov for basseng for utjevning på VIVA-
trykksonen. Foreløpig OK for Mostadmark (har 6 døgn 
kapasitet) 

C6 

Overvåkning og styring med driftskontrollanlegg.  Drift av 
kommunale vannforsyningsanlegg skal overvåkes 
kontinuerlig.  Driftskontrollanlegget skal ha batteri / nødstrøm 
ved strømutfall i 24 timer. 

JA   

C7 

Krisevannforsyning.  I tilfelle alvorlig kildeforurensning skal 
det være opplegg for å gi befolkningen vann fra en annen 
kilde til drikke og matlaging. Dette kan være i form av 
vanntanker / vannposter (nødvann) som settes ut. 

 NEI   

C8 
Beredskapsplan.  Kommunen skal ha en oppdatert 
beredskapsplan for vannforsyningen med konkrete 
handlingsplaner for de mest kritiske hendelsene. 

DELVIS 
Beredskapsplan under revisjon. Mattilsynet har påpekt at 
overordnet beredskap i kommunen må samordnes bedre 
med beredskapen for vannforsyningen.  

C9 

Utskiftning av ledninger og anlegg.  På grunn av alder og 
tilstand må ledningsstrekk skiftes ut over tid og anlegg må 
fornyes. Årlig fornyelsestakt på ledningsnettet skal være > 
1,2-1,5 %. Med dagens ledningsnett tilsvarer dette cirka 
1830-2300 m totalt pr år. 

NEI Har ligget på et lavere nivå de siste årene. 

 

Diagnose for avløpssystemet  
Mål for vannmiljø og avløp Mål- 

oppnåelse 
 
Merknad 

D Godt vannmiljø 

D1 For alle vannforekomster skal miljømålene tilfredsstilles. 
NEI 

63 % av vannforekomstene er i risiko for ikke å 
oppnå miljømål 

D2 Malvik kommune skal ha god oversikt over miljøtilstanden i 
vannforekomstene.  

NEI 
68 % har antatt tilstand (dvs. ukjent) 

D3 Alle vannforekomster med bade- og friluftsinteresser skal 
tilfredsstille bakteriologiske krav til godt badevann. 

DELVIS 
Alle unntatt Malvikbukta har god eller bedre kvalitet 

D4 Malvik kommune skal ha oversikt over punktkilder til potensiell 
forurensning av vannforekomster (deponi, forurenset grunn, 
oljetanker m.m.) på et temakart. 

NEI 
 

D5 Kartlegge aktuelle kilder til forurensning fra landbruk og 
skogbruk, og prioritere områder for tiltak.   

NEI 
 

D6 Utslipp fra spredt bebyggelse skal tilfredsstille utslippskrav i 
forurensningsforskriften. 

NEI 
Trolig en del dårlige/eldre anlegg 

D7 Det skal tilknyttes minimum 40 eiendommer/ 
næringsvirksomheter med ikke-godkjente avløpsanlegg til 
avløpssystemet.  

NEI 
Det gjennomføres ikke aktivt arbeid for å gi pålegg 
om tilknytning. 67 anlegg ligger innenfor 100m til 
SP/AF-ledning 

E Klimatilpasset og helhetlig overvannsforvaltning 

E1 Det skal planlegges robuste overvannsløsninger som har 
tilstrekkelig kapasitet i forhold til utbygging og fortetting samt 
klimaendringer.  

DELVIS 
Er stilt krav til OV-løsning i VA-norm. Fordrøynings-
basseng i utbyggingsområder  

E2 Flomveger og behov for fordrøyning skal avklares tidlig i 
reguleringsplanprosessen. 

DELVIS 
Flomanalyse utført for Vikhammer, ikke for 
Hommelvik. 
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Mål for vannmiljø og avløp Mål- 
oppnåelse 

 
Merknad 

E3 Det skal gjøres en vurdering av lukkede bekker i kommunen, 
og se på muligheter for gjenåpning. 

NEI 
 

F Gode og robuste avløpssystemer   

F1 Avløpsnettet skal ha tilstrekkelig kapasitet, både i forhold til 
befolkningsvekst, industri og forventet klimaendring (Klimaprofil 
for Sør-Trøndelag). 

DELVIS 
Delvis god kapasitet på avløpsnettet 

F2 Avløpsledninger skal være tette. Fremmedvannsmengder i 
ledningsnettet skal reduseres med 20 % i forhold til mengder 
registrert i 2017.   

NEI 
Store fremmedvannsmengder i enkelte områder 

F3 Utslippskravene for kommunale renseanlegg skal overholdes. 
Alt avløpsvann skal under normale forhold renses.  
Alle renseanlegg skal ha en gjeldende utslippstillatelse, der det 
stilles krav om resipientovervåkning. 

DELVIS 

Delvis oppfylt utslippskrav. Direkteutslipp fra 
Hommelvik/Grønberg og andre områder. Ikke 
oppdatert utslippstillatelser 

F4 Avløpsnettet skal ikke tilføres uønskede stoffer som medfører 
redusert slamkvalitet, rensegrad, helsefare, miljøulemper eller 
skade på avløpsanlegg. 

DELVIS 
Avløp fra vaskehall til Nortura sitt slakteri må 
kobles på privat avløpsrenseanlegg 

F5 Utslipp fra overløp skal begrenses til maksimum 48 timer per 
overløpspunkt pr år for utslipp til ferskvann eller elv, og 100 
timer per overløpspunkt pr år for utslipp til sjø. 
 

NEI 

Kan ikke dokumentere at målet oppfylles da det 
mangler registrering av overløpstid på overløp på 
ledningsnettet. Registreringer i 
avløpspumpestasjoner viser at målet overstiges til 
Sneiselva, og i flere APS med overløp til sjø.  

F6 Alle definerte overløp i ledningsnettet skal være tilknyttet 
driftsovervåking. Driftstid for utslipp fra overløp skal 
registreres (gjelder ikke Stjørdalskummer). 

NEI 
Har ikke registrering på overløpstid/drift på 
ledningsnettet, bare i pumpestasjoner. 

F7 I avløpstransporten (overløp, pumpestasjoner, ledningsnett) 
skal det ikke aksepteres flere enn 10 uforutsette stopp per 
ledningsstrekk per år. Da må driftsproblemene løses 
permanent for å unngå overløpsdrift. 

JA 

 

F8 15 % av alle felleskummer for spillvann/overvann (S/O-kum), 
med fare for kortslutning, skal være utbedret eller rehabilitert. DELVIS 

Trolig mange Stjørdalskummer med fare for 
kortslutning. Registrert 880 SO-kummer (130 må 
utbedres) 

F9 Avløpsnettet skal ikke ha feilkoblinger. Det skal arbeides 
aktivt med å avdekke feilkoblinger, og alle oppdagede 
feilkoblinger skal være utbedret. Feilkoblinger som forårsaker 
kjelleroversvømmelser prioriteres. 

NEI 

Gjennomført feilsøk i Hommelvik høsten 2017, ikke 
resterende nett 

F10 Avløpssystemet skal ha lav risiko for tilbakeslag. Feil på det 
offentlige ledningsnettet som forårsaker kjelleroversvømmelser 
skal løses permanent innenfor rimelig tid. 

DELVIS 
Noen hus har ikke tilfredsstillende høyde fra 
hovedledning og opp til gulv i hus. 
 

F11 Det skal ikke være sjenerende lukt for omgivelsene fra 
avløpshåndteringen. 

DELVIS 
Litt klager fra RA-naboer på Saksvik 

F12 Kommunen skal ha oversikt over alle olje- og fettutskillere, 
og ha rutiner for saksbehandling og tilsyn. 

NEI 
 

F13 Kommunen skal ha etablert og drifte et system for 
internkontroll for de avløpsanleggene kommunen har ansvar 
for å drive. 

DELVIS 
Noe ufullstendig system, ikke samordnet. 
Forskjellig fra anlegg til anlegg 

 
 
 
 

Fellesmål for vannforsyning, vannmiljø og avløp Mål-
oppnåelse 

Merknad 

G Effektiv, miljø- og kunnskapsbasert vannforvaltning, vannforsyning og avløpshåndtering 

G1 Vann, miljø- og klimahensyn skal beskrives i bestemmelser 
og retningslinjer i alle planer. 

JA/ 
DELVIS 

Inntas i Kommuneplanens arealdel og i 
reguleringsplaner. 

G2 Vann- og avløpsenheten skal løse sine oppgaver på en 
kunnskapsbasert og kostnadseffektiv måte samtidig som en 
viser miljøhensyn. 

Uavklart Vurderes i handlingsplanen 

G3 Kartverk: Kommunen skal ha et oppdatert kartverk som 
inneholder de opplysninger som er nødvendig for rask og 
effektiv informasjonsflyt. 

DELVIS 
Mangler private stikkledninger i Gemini. En del feil og 
manglende registreringer. 
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Fellesmål for vannforsyning, vannmiljø og avløp Mål-
oppnåelse 

Merknad 

G4 Vann- og avløpsenheten skal til enhver tid ha god oversikt over 
tilstand og kapasitet på offentlige vann- og avløpsanlegg. 

JA 

Oppdatert modell (DHI) med beregning av 

slukkevannskapasiteter. Mangler modell for avløps- 
og overvann. Har også bare delvis oversikt over 
tilstand på vann- og avløpsledninger (har gjennomført 
lite rørinspeksjon av avløpsledninger). 

G5 Kommunen skal ha et operativt og oppdatert driftsovervåking 
og styringssystem for sine vann- og avløpsanlegg. 

JA  

G6 Ved vesentlige endringer på systemet skal endringene 
simuleres i nettmodell. 

JA  

G7 Det skal utarbeides utbyggingsavtaler når private eller 
offentlige aktører har behov for oppgradering og/eller 
forstrekning av vann-, avløpsnett eller renseanlegg 

JA/ 
DELVIS 

Må behandles og vurderes i tiltaksplanen. Må også 
behandles og vurderes i reguleringsplanprosesser.   

G8 Selvfinansierende: Kostnadene for den kommunale vann- og 
avløpstjenesten skal dekkes av det kommunale vann- og 
avløpsgebyret 

JA Behandles særskilt i henhold til gebyrregulativet. 

G9 Kapitalverdien: Kapitalverdien av forsyningssystemet skal 
holdes på dagens nivå eller øke. Vedlikehold, rehabilitering i et 
langsiktig perspektiv som sikrer at teknisk standard og verdi 
opprettholdes. 

NEI 
Per i dag er rehabiliteringsraten < 0.5 %. Med 
avskrivningsperioder på 20-50 år synker derfor 
kapitalverdien av systemet. 

G10 Hovedtyngden av aktivitetene innen drift og vedlikehold skal 
være forebyggende og planlagt vedlikehold. 

DELVIS 
Lav rehabiliteringsrate vil på sikt medføre 
vedlikeholdsetterslep. 

G11 Ansatte i vann- og avløpssektoren skal ha tilstrekkelig og riktig 
kompetanse og ressurser for å utøve de oppgavene de er 
satt for å løse 

DELVIS/ 
NEI 

Virksomhetene FDV Kommunalteknikk og AreSam 
har ansatte med god kompetanse men er sårbare 
med hensyn til utskiftning. Har også for få ansatte og 
ressurser for å håndtere oppgaver som forventes. 

G12 Før rehabiliteringsprosjekt avsluttes skal alle tilknytta private 
ledninger være ferdig kontrollert og separert. 

NEI Nye rutiner må iverksettes slik at dette oppnås. 

H Kundefokus   

H1 Publikum skal kunne gi melding til en beredskapsvakt om 
uregelmessigheter og driftsproblemer 24 timer i døgnet. 

JA Ivaretatt av varslingsrutiner i IK-system og UMS. 

H2 Publikum skal varsles når vannet uteblir og det er mulig å 
definere hvilke området som er rammet, både for planlagte og 
uforutsette hendelser.  

JA Ivaretatt av varslingsrutiner i IK-system og UMS. 

H3 Abonnentene skal få informasjon om uønskede hendelser, 
reglement, gebyrer og aktivitet. 

JA/ 
DELVIS 

Informasjonsrutinene gjennomgås og etterleves. 

H4 Publikum skal varsles i tilfeller av forurensning av drikkevannet 
eller andre avvik på vannanalyser ut over grenseverdiene i 
drikkevannsforskriften som kan ha helsemessige 
konsekvenser. 

JA Ivaretatt av varslingsrutiner i IK-system og UMS. 
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Overordnet strategi vannforsyning 
 

Sikre nok kapasitet  
 
Framskrivning av vannforbruket ut fra planlagt 
befolkningsøkning og næringsutvikling viser at vannbehovet 
sannsynlig øker opp mot 100 l/s innen 2040 og 250 l/s innen 
2060. Det er derfor viktig å få inngått avtale med Trondheim 
kommune om levering av nok vann.  
 
Kapasiteten i overføringssystemet må også økes i takt med 
økt vannforbruk. Løsningen som er foreslått for å øke 
overføringskapasiteten for vannforsyningen i Malvik er å 
etablere en ny hovedledning langs ny E6 (inklusiv nytt 
høydebasseng på Leistad). I tillegg foreslås det sjøledning 
fra Midtsand til Hommelvik for å øke kapasiteten til 
Hommelvik. På sikt vil det trolig bli behov for å knytte 
Mostadmarka til Malvik kommunale vannverk, og forsyne 
vann til Mostadmarka fra Malvik. 
 
I tillegg til aktiv lekkasjekontroll, bør man tilpasse trykksoner 
for å redusere vannlekkasjen og dermed bidra til økt 
kapasitet. 
 

God drikkevannskvalitet 
 
God drikkevannskvalitet sikres blant annet gjennom god 
sikring mot forurensning i nedslagsfeltet til 
drikkevannskildene i Mostadmarka. For Malvik kommunale 
VV må det jobbes for å redusere risiko for innsug av 
forurensninger i drikkevannsledningene. Dette blant annet 
gjennom å skifte ut dårlige felleskummer for vann og avløp.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sikker vannforsyning 
En av de aller viktigste og mest kritiske utfordringene for 
vannforsyningen i Malvik kommune er mangelen på 
tilfredsstillende løsning for reservevann. I dag er Stavsjøen 
eneste alternative vannkilde for Malvik kommunale vv., og 
den har en råvannskvalitet som vil medføre behov for 
betydelige investeringer i renseprosessen på anlegget, og for 
liten kapasitet for framtidig behov. Det er vurdert alternative 
reservevannkilder, f.eks. andre innsjøer, men valgt strategi 
med ny hovedledning fra Trondheim er vurdert som den 
løsningen med best kost/nytte. 
 
I tillegg foreslås det andre tiltak som øker forsynings-
sikkerheten i systemet, f.eks. tosidig forsyning og nye 
høydebasseng. Rehabiliteringsraten foreslås også økt for å 
høyne sikkerheten i systemet. Dette vil sikre at 
vedlikeholdsetterslepet i systemet ikke øker, og at systemet 
ikke eldes fortere enn det fornyes. Det foreslås å øke gradvis 
rehabiliteringsraten til mellom 1 og 1.5 % i løpet av de neste 
10 årene for å kunne ta igjen etterslepet fra den lave 
rehabiliteringsraten de siste årene (0.3 %/år). 
 

Prognose for 
vannforsyningen etter 
gjennomføring av tiltak 
Foreslåtte tiltak i handlingsplanen vil øke måloppnåelsen for 

de fleste målene. Se figur på neste side som viser tiltakene 

opp mot utfordringer og mål, der pilene viser hvilke 

tiltakspakker som bidrar til å nå hvilke mål. 

 

  

Hovedutfordringene for vannforsyninga i Malvik kommune er: 
• Å sikre nok vann til framtidig befolknings- og næringsutvikling (gjelder både tilgang til nok vann inn i systemet, 

og kapasitet i overføringssystemet) 
• Å sørge for et tilfredsstillende nivå av forsyningssikkerhet (gjelder både tilgang til reservevann og tosidig 

forsyning/alternative forsyningsmuligheter i overføringsnettet) 
• Å oppnå en fornyingsrate/rehabiliteringsrate som sikrer et bærekraftig nivå av ytelse, kostnader og vedlikehold 

for systemet 
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Overordnet strategi avløp 
Hensikten med en strategi for avløp og vannmiljø er å sørge 
for at kommunen prioriterer ressursene sine på tiltak som 
bidrar til at kommunen når sine samfunnsmålsettinger, 
målsetninger om god tjenesteyting til abonnentene og 
miljømål for vannforekomstene. En annen hovedhensikt er å 
løfte opp, og synliggjøre, at avløp og vannmiljø er viktig for å 
nå samfunnsmålene i kommuneplanen. Dette blant annet 
ved å begrense utslipp i resipientene, og å sørge for et 
avløpssystem som er effektivt drevet og intakt, samtidig som 
man bidrar til å tilrettelegge for forventet befolkningsvekst. 
 
Dette gjøres i grove trekk ved at ledningsnett renoveres, 
felleskummer for vann og spillvann skiftes ut, det bygges nye 
avløpsrenseanlegg, og fremmedvann fjernes fra 
ledningsnettet slik at kapasiteten i avløpsnettet blir 
tilstrekkelig. Tilstanden på eksisterende ledningsnett viser at 
det er modent for rehabilitering/utskifting, og at dette må 
prioriteres i første omgang istedenfor videre utvidelse av 
ledningsnettet.   
 

Vannmiljø og utslipp 
Det knytter seg en del usikkerhet til vannkvaliteten i 
vannforekomstene i kommunen. Det må derfor settes i gang 
overvåkning for å avdekke tilstand og tiltaksanalyser for å 
kunne iverksette riktig tiltak innen riktig sektor (landbruk, 
mindre private avløpsrenseanlegg, kommunalt avløp) for å 
redusere forurensningsbelastningen. Samtidig viser analysen 
av fremmedvann i avløpsnettet at det er mye lekkasjer både 
inn og ut av avløpsledningene. Denne kunnskapen sammen 
med at en vet at de kommunale avløpsrenseanleggene 
renser for dårlig, gjør at en med sikkerhet kan redusere 
påvirkningen til vannforekomstene ved å gjennomføre tiltak 
på avløpsnettet. Dette vil bedre den hygieniske tilstanden i 
vannforekomstene. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppgradere avløpsrenseanlegg 
Anleggene langs sjøen trenger alle oppgradering/utvidelse i 
større eller mindre grad (med unntak av slamavskilleren på 
Torp som ble bygget i 2008). Flere av avløpsanleggene har 
åpne siler, slik som vist på bilde under, som ikke er godt nok 
etter dagens standard for arbeidsmiljø. Enkelte anlegg har 
overskredet utslippstillatelsen, og kapasiteten til anleggene 
er enten overskredet i dag, eller vil bli overskredet fram mot 
2040.  

 
Bilde av de åpne silene ved Malvik renseanlegg. 
 
Det er satt opp en prioritert rekkefølge for bygging av nye 
renseanlegg:  

Prioriteringsliste for 
renseanlegg (RA): 

Foreslått tiltak 

1 Hommelvik  Nybygd 2019 

2 Karlstad/Bakken  
Under planlegging, byggestart 
2020 

3 Grønberg 
(direkteutslipp) 

Kobles til HARA  

4 Saksvikbukta  Må utvides og bygges nytt RA 

5 Rota  
(slamavskiller) 

Legges ned, pumpes til Midtsand 
RA 

6 Malvik  
Legges ned, pumpes til 
Saksvikbukta RA 

7 Muruvik Utvides ved behov (næring) 

8 Midtsand  Må utvides og bygges nytt RA 

9 Torp  
Legges ned på sikt, overføres til 
Midtsand RA 

 

Hovedutfordringen for avløpshåndteringen i Malvik kommune er:  

• Sikre at alt avløpsvann blir renset tilstrekkelig før utslipp til resipient. Dette arbeidet er i gang med utbygging 
av avløpsrenseanlegg for Hommelvik og planlegging av Karlstad/Bakken. Fortsatt står det igjen områder som ikke 
har rensetiltak før utslipp til sjøen (Grønberg og del av Muruvik) samt eksisterende renseanlegg med stort behov 
for rehabilitering/utskifting (Saksvikbukta, Malvik, Rota, Midtsand).  

• Å få alt avløpsvannet fram til renseanleggene ved å hindre at avløpsvannet går i overløp til resipient. 
Overløp skjer oftest pga. dårlig kapasitet i avløpsnettet pga. at ledningene er fylt med over-/fremmedvann. Det blir 
derfor viktig å sette inn tiltak for å fjerne fremmedvannet (separeringstiltak og fjerning av feilkoblinger). I tillegg er 
det viktig å få fjernet unødvendige overløpspunkter på avløpsnettet, for å unngå potensiell overløpsdrift.  

• Kartlegge tilstand i vannforekomster for bedre å kunne prioritere hvor tiltak settes inn. Gjennomføre 
tiltaksanalyse for vassdrag med stor landbrukspåvirkning og sette inn tiltak. Bedre oppfølging av private 
avløpsanlegg, pålegg om oppgradering og tilkobling. 

• Modellering overvann og gjennomføre flomanalyser og tiltak for å være bedre rustet for klimaendringer. 
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Fjerne fremmedvann og ukontrollert 
overløpsdrift 
Det blir viktig å skaffe seg oversikt over avløpstrømmene, og 
sørge for at avløpsvannet kommer til renseanleggene. En 
viktig strategi for å få kontroll på avløpsstrømmene er å 
installere avløpsmengdemålere i avløpspumpestasjonene, 
og å installere overløpsregistrering i alle overløp. Overløp til 
sårbare resipienter, som f.eks. ferskvannsforekomster, bør 
prioriteres først for overløpsregistrering.  

 

Overløp i Hommelvik som fører overløpsvann til Homla 

Gjenstående fellesledninger bør separeres i en spillvann- og 
en overvannsledning, slik at en kan få fjernet overvannet fra 
avløpsnettet, og unngå unødvendig overløpsdrift. 
Kommunen bør også utarbeide saneringsplaner for hvert 
rensedistrikt der en prioriterer saneringsprosjekt ut fra hvor 
mye fremmedvann som kan fjernes ved gjennomføring av 
tiltakene (ved hjelp av avløpsmodellering).  
 

Sanering av ledningsnettet 
Teoretisk saneringsbehov for ledningsnettet viser at 28 % av 
avløpsledningene trolig har behov for utskifting (29 km 
ledning) allerede i dag. Saneringsbehovet vil øke i årene 
framover etterhvert som ledninger eldes. Dette bør 
kartlegges bedre ved hjelp av systematisk rørinspeksjon av 
avløpsledninger med antatt behov for sanering ut fra alder og 
materiale. I tillegg finnes det mange felleskummer for 
spillvann og overvann der det er fare for 
kortslutningsstrømmer, som bør skiftes ut til separate 
kummer. 

Robust overvannshåndtering 
Strategi for å få en robust overvannshåndtering vil være å 
fortsatt stille krav til fordrøyning og infiltrasjon ved 
utbyggingsprosjekter slik at samlet belastning ikke øker. 
Lokal overvannshåndtering som skadeforebyggende tiltak 
tilstrebes i alle nye byggeområder, og vurderes i 
eksisterende bebygde utsatte områder 
Overvannsnettet bør modelleres og analyseres for å avdekke 
flaskehalser og mulige områder med fare for oversvømmelse 
pga. kapasitetsproblemer. Det må gjøres flomanalyser for 
sentrumsnære vassdrag for å avdekke flomveier etc., og det 
må tas hensyn til resultatene ved planlegging av bebyggelse 
og VA-anlegg. 
 

Private avløpsrenseanlegg 
Det bør settes i gang en prosess med å lage en plan for 
opprydding i private avløpsrenseanlegg i kommunen, der 
første skritt vil bli kartlegging. Deretter må kommunen med 
hjemmel i forurensingsforskriften gi pålegg om utbedring av 
anlegg som ikke fungerer forskriftsmessig, og pålegge 
påkobling til kommunalt nett for anlegg som ligger i rimelig 
nærhet av en kommunal avløpsledning. For å finansiere 
dette kan kommunen vedta en gebyrforskrift for kontroll av 
private avløpsanlegg.  
 

Strategi klima 
Framtidens vann- og avløpssystemer må tilpasses 
framtidens klima. Prognoser tilsier at gjennomsnitts-
temperaturen vil stige frem mot år 2100, og det blir hyppigere 
tilfeller av intens nedbør og kraftige stormer. Flommene vil i 
større grad komme som resultat av intens nedbør, 
sammenlignet med dagens tradisjonelle og kjente 
snøsmelteflommer.  
 
Klimaendringer med hyppigere og kraftigere styrtregn setter 
kapasiteten i avløpsnettet på prøve. Dagens avløpsnett er 
ikke dimensjonert for tilførsel av store mengder overvann. 
Uten avbøtende tiltak på avløpssystemene, vil effekten av 
dette forventes å være en økning i antall 
kjelleroversvømmelser, flere og større flom- og 
oversvømmelseshendelser, økt innlekking av sjøvann på 
avløpsnettet og økt forurensningsutslipp til vassdrag og sjø 
via overløp. Det er viktig at kommunen tar hensyn til økte 
overvannsmengder i planleggingen av vann- og 
avløpsanleggene. Det må etableres mer robuste 
overvannssystemer. 

 
Bilde av urenset utslipp av avløp i Hommelvikbukta 

Prognose for 
avløpshåndteringen etter 
gjennomføring av tiltak 
Etter gjennomføring av foreslåtte tiltak i handlingsplanen vil 
måloppnåelsen øke for alle mål. Prognosen for 2030 viser at 
noen mål bare delvis blir oppnådd. Dette skyldes bl.a. at det 
er vanskelig å gi en eksakt prognose pga. usikkerhet og 
manglende modell og registreringer. 
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Tiltak 
 
Arbeidet med hovedplanene har avdekket behov for en rekke 
tiltak. Tiltakene har til hensikt å bedre måloppnåelsen og 
oppfylle rammebetingelsene innen vann- og 
avløpsvirksomheten, og nå miljømålene for 
vannforekomstene. Tiltakene er kostnadsberegnet og 
prioritert i en handlingsplan. 
 
Tiltakene er delt inn i følgende kategorier: 

• Investeringstiltak: Tiltak som belastes 
investeringsbudsjettet. Det er foreslått: 

o 22 investeringstiltak innen vann 
o 23 investeringstiltak innen avløp/vannmiljø 
i tillegg til saneringsbudsjett felles for vann/avløp 

• Drifts- og vedlikeholdstiltak: Tiltak som gjennomføres 
som en del av normal drift, både med eget personell og 
ved kjøp av tjenester. Det er foreslått 58 drifts- og 
vedlikeholdstiltak. 

• Utredningstiltak: Tiltak som har til hensikt å forberede 
seinere investeringstiltak eller drifts- og 
vedlikeholdstiltak. Til sammen er det avdekt et behov for 
gjennomføring av 94 utredningstiltak for å skaffe bedre 
oversikt og grunnlag for beslutning om tiltak.  

Tiltakene er prioritert inn i en Handlingsplan for vann og 
avløp 2019-2030. De største investeringstiltakene er vist på 
tiltakskartet for vann- og tiltakskartet for avløpsinvesteringer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Prioritering tiltak vannforsyning 

For å nå målene for vannforsyningen er det mest behov for å 
prioritere tiltak som sørger for at: 

1. det blir tilstrekkelig kapasitet i vannforsyningen 
for framtidig vekst i befolkning og næring. For 
2060 er det framskrevet en økning i vannforbruket 
som går langt utover kapasiteten på eksisterende 
ledningssystem, og utover avtalen Malvik har med 
Trondheim kommune om vannleveranse. Det er 
derfor behov for tiltak som sikrer nok tilgang til vann 
(oppdatering av avtale eller bruk av ny/supplerende 
vannkilde), samt nok overføringskapasitet til de 
områdene der det forventes at vannforbruket skal 
øke mest.  
 

2. forsyningssikkerheten økes til et 
tilfredsstillende nivå. Det er et stort behov for tiltak 
på dette området fordi Malvik kommune mangler en 
reserveløsning for vannforsyning, samt at større 
områder (Vikhammeråsen, Hommelvik, Muruvik 
mv.) ikke har tosidig forsyning (eller tilgang til 
forsyning fra høydebasseng).  

I tillegg er det behov for å øke rehabiliteringsraten for 
vannforsyningssystemet til et bærekraftig nivå (omfatter også 
lekkasjereduksjon). 

Viktige utrednings- og driftstiltak 
inkluderer blant annet utarbeiding av 
saneringsplaner, samt planlegging og 
gjennomføring av lekkasjesøksprogram, 
som vil gi et viktig grunnlag for effektiv 
utnyttelse av saneringsbudsjettene. Videre 
er det også viktig at det gjennomføres tiltak 
knyttet til informasjonsforvaltningen i Malvik 
kommune (opprette geodatastilling, 
planlegge og gjennomføre program for 
retting av feil i kartdatabase, rutiner for 
innsamling av kart- og driftsinformasjon 
mv.). Disse tiltakene vil også bidra positivt 
ved utarbeidelse av saneringsplaner, men 
også for framtidig forvaltning av 
vannforsyningssystemet generelt. 

Det er også behov for drifts- og 
utredningstiltak knyttet til beredskap og 
sikkerhet (innkjøp av beredskapstanker, 
sikring av bygg mot fysiske skader, revisjon 
beredskapsplan, vurdering av 
bemanningssituasjon mv), tilpasning av 
trykksoner (tiltak som bidrar til at flere 
abonnenter har trykk mellom 3-8 bar), samt 
gjennomgang og håndhevelse av 
bestemmelser som beskytter 
vannressursene i kommunen. 

 
 
 

Tiltakskart som viser foreslåtte investeringer i vannforsyningen 2019-2030 
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Prioritering av tiltak avløp 
og vannmiljø 
For å nå målene innenfor avløp og vannmiljø er det viktigst å 
prioritere tiltak som sørger for:  

1.) at alt avløpsvann blir renset tilstrekkelig før 
utslipp til resipient. Dette arbeidet er i gang med 
utbygging av avløpsrenseanlegg for Hommelvik og 
planlegging av Karlstad/Bakken. Fortsatt står det 
igjen områder som ikke har rensetiltak før utslipp til 
sjøen (Grønberg og del av Muruvik), samt 
eksisterende renseanlegg med stort behov for 
rehabilitering/utskifting.  
 

2.) å få alt avløpsvannet fram til renseanleggene ved 
å hindre at avløpsvannet går i overløp til resipient. 
Overløp skjer oftest pga. dårlig kapasitet i 
avløpsnettet pga. at ledningene er fylt med over-
/fremmedvann. Det blir derfor viktig å sette inn tiltak 
for å fjerne fremmedvannet (separeringstiltak og 
fjerning av feilkoblinger). I tillegg er det viktig å få 
fjernet unødvendige overløpspunkter på 
avløpsnettet, for å unngå potensiell overløpsdrift.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drifts- og utredningstiltak 
Samtidig som det gjøres investeringer i nye renseanlegg og 
separering av gjenstående fellesavløpssoner som vil fjerne 
mye fremmedvann fra avløpsnettet, må det kartlegges status 
og renoveringsbehov i avløpsnettet. 
 
Det må parallelt jobbes med å skaffe bedre oversikt over 
tilstanden i vannforekomstene i kommunen, for å sikre bedre 
grunnlag for å prioritere nødvendige tiltak. I de 
vannforekomstene som er i fare for å ikke oppnå miljømålet 
om god tilstand, må det settes i gang tiltak. En tiltaksanalyse 
for vassdragene vil gi et klarere bilde på hvor tiltakene bør 
settes inn først, og på hvilket område (landbruk, spredt 
avløp, kommunalt avløp). Opprydningsarbeid innenfor spredt 
avløp må også settes i gang for å sikre god og hygienisk 
rensing av utslippene. 
 
 
 
 
 
 
 

Hensikten med tiltakene er å kunne tilby en 
vannforsyning som er godkjent, stabil, sikker, 
tilstrekkelig kapasitet og har god kvalitet.  

Avløpet skal håndteres lovmessig og effektivt, og 
slik at vassdragene har godt vannmiljø og, 
innbyggerne får god tjenesteyting. 
 

Tiltakskart som viser foreslåtte investeringer i avløpssystemet i årene 2019-2030. 
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Investeringskostnader 
De største investeringene de nærmeste årene er knyttet til 
bygging av ny hovedvannledning fra Trondheim, og bygging 
av nye avløpsrenseanlegg i Saksvikbukta og Midtsand.  
 

Tiltak Kostnad  
i mill kr. 

Hovedvannledning fra Trondheim 234 

Sjøledning Midtsand – Hommelvik (vann) 49 

Nytt Saksvikbukta og Midtsand RA 192 

Saneringstiltak ledningsnett 169 

 
Videre anbefales det flere tiltak for etablering av 
ringforbindelser og for å bedre forsyningssikkerhet på 
vannforsyningssiden (høydebasseng). Det anbefales 
nedleggelse av flere avløpsrenseanlegg og overføring av 
avløpet via sjøledninger. I tillegg anbefales det gjennomført 
flere separeringsprosjekt i eksisterende fellesavløpssoner for 
å fjerne fremmedvann til renseanleggene samt skifte ut 
gamle ledninger.  
 
For å klare å følge opp det økte investeringsnivået knyttet til 
rehabilitering og utbygging, trengs det mer 
gjennomføringsressurser i kommuneadministrasjonen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebyrkonsekvens 
Kommunen har i de siste 5 årene hatt en investeringsramme 
for rehabilitering av vann og avløpsnettet på mellom 10 og 
15 mill.kr. per år (gradvis økning). I tillegg har det vært 
bevilget egne investeringsbudsjett for større prosjekter slik 
som høydebasseng og renseanlegg. I arbeidet med ny 
økonomiplan for 2019-2022 ble det tatt høyde for at det var 
ett stort behov for bygging av nye renseanlegg, 
høydebasseng, pumpestasjoner samt ny hovedvannledning 
fra Trondheim. Dette har resultert i at behovet for investering 
har økt, og at det er i snitt lagt inn 128 mill.kr. per år samlet 
for vann og avløpsinvesteringer de neste fire år. Dette betyr 
omtrent en dobling av gebyrene fra 2015 fram mot 2024 
viser vedtaket på «Gebyrregulativ - vannforsyning, avløp, 
slamtømming, renovasjon og feiing 2019» som ble vedtatt i 
kommunestyret 10.12.2018. 
 
Utviklingen i normalgebyrene er nå beregnet for hele 
planperioden for vann og avløp basert på foreslått 
handlingsplan (med en 5 års swap rente som er om lag 
uendret i planperioden). Investeringsplanen er lagt inn, samt 
også økte driftskostnader og utredningskostnader fram mot 
2030 i tråd med handlingsplanen. Økningen i normalgebyr 
som vises i figuren under, er faktisk noe lavere enn den 
økningen fram mot 2024 som ble skissert i gebyrsaken for 
2019. Årsaken til dette er at det ikke er lagt inn forventinger 
om økt rentenivå. Figurene under viser kostnads- og 
inntektsfordeling for hhv.  vannforsyning og avløp i den neste 
10-års perioden.  
 

En forbruker 
med årlig 
forbruk på 200 
m3 vil få en 
avgiftsøkning på 
totalt kr 9000 
inkl. mva. i 2030 
sammenlignet 
med hva han 
betaler i dag. 
Per år blir 
økningen 818 
kroner. Dette er 
nominelle tall, 
dvs. den reelle 
endringen for 
forbrukerne er 
lavere hvis alt 
blir målt i 
dagens priser. 
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Referatsaker  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Malvik kommune 03.11.2020 35/20 
 
Saksbehandler Torbjørn Berglann 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 20/452 - 1 
 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Vedlegg 
Politisk vedtak 28.09.2020: Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 
Rettslig avklaring av kombinasjon av fysiske møter og fjernmøte 
Kan kontrollutvalgssekretariatet delta digitalt i fysiske møter i kontrollutvalget 
Kan kommunen holde eksterne rapporter hemmelig 
 
Saksopplysninger 
Disse sakene blir lagt fram i møtet: 

• Melding politisk vedtak: plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 vedtatt i 
kommunestyret 

• Rettslig avklaring: kombinasjon av fysisk møte og fjernmøte 
• Kontrollutvalgssekretariatet kan delta digitalt i fysisk møte 
• Bernt svarer: kan kommunen holde eksterne rapporter hemmelig? 
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Arkiv: 217 

Arkivsaksnr: 2020/6730-2 

 
 

Saksframlegg 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kontrollutvalget   

Kommunestyret 84/20 28.09.2020 

 
Plan for forvaltningsrevisjon 2020 - 2024 
 

Vedtak i Kommunestyret - 28.09.2020 
1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020 – 2024, og slutter seg til 
kontrollutvalgets prioriteringer i planen: 
 
 1. Vann og avløp 
 
 2. Kvalitet og kapasitet i helse- og omsorgtjenestene  
 
 3. Bemanning i skolen  
 
 4. Miljø og klima 
 
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen på bakgrunn av endringer i 
risikovurderingene. 
 
 
 

Behandling i Kommunestyret - 28.09.2020  
Irén Aina Bastholm (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag: 
 
1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020 – 2024, og slutter seg til 

kontrollutvalgets prioriteringer i planen: 
 1. Vann og avløp 
 2. Klima og miljø 
 3. Øvrige forslag i uprioritert rekkefølge 
 
 
Ketil Sivertsen (SP) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av AP/SP: 
 
"Kvalitet og kapasitet i helse- og omsorgtjenestene" og "Bemanning i skolen" prioriteres som 
henholdsvis nr. 2 og 3. 
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Kristin Nybrodahl (AP) fremmet følgende tilleggsforslag: 
 
4. Miljø og klima 
 
 
 
Votering: 
Tilleggsforslag fra Bastholm ble satt opp mot tilleggsforslag fra Sivertsen på vegne av SP/AP. 
Tilleggsforslag fra SP/AP vedtatt med 27 mot 4 stemmer. Representantene fra R, V og MDG 
stemte for tilleggsforslag fra MDG. 
Tilleggsforslag fra Nybrodahl ble vedtatt med 23 mot 8 stemmer. Representantene fra H og FrP 
stemte mot.  
Ordfører foreslo å frafalle punkt 3. Ingen ønsket å opprettholde dette punktet. 
Punkt 1 med vedtatte tillegg ble satt opp mot kontrollutvalgets innstilling punkt 1. 
Kontrollutvalgets innstilling falt med 23 mot 8 stemmer. Representantene fra H og FrP stemte 
for innstillingen. 
Innstillingens punkt 2 ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Innstilling til kommunestyret fra kontrollutvalget – 09.06.20: 
1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020 – 2024, og slutter seg til 
kontrollutvalgets prioriteringer i planen: 
 
 1. Vann og avløp 
 
 2. Øvrige forslag i uprioritert rekkefølge 
 
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen på bakgrunn av endringer i 
risikovurderingene. 
 
3. Kontrollutvalget ber rådmannen orientere om bruk av eiendomsskatt og rapportering til 
innbyggerne. 
 
 
 

Behandling i kontrollutvalget – 09-06.20 
Følgende omforente forslag til vedtak ble lagt frem i møtet: 
Kontrollutvalget legger fram plan for forvaltningsrevisjon 2020 – 2024 for kommunestyret med 
følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020 – 2024, og slutter seg til 
kontrollutvalgets prioriteringer i planen: 
 
 1. Vann og avløp 
 
 2. Øvrige forslag i uprioritert rekkefølge 
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2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen på bakgrunn av endringer i 
risikovurderingene. 
 
3. Kontrollutvalget ber rådmannen orientere om bruk av eiendomsskatt og rapportering til 
innbyggerne. 
 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling: 
Kontrollutvalget legger fram plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 for kommunestyret med 
følgende innstilling: 
 
1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024, og slutter seg til 
kontrollutvalgets prioriteringer i planen: 

1. XX 
2. XX 
3. XX 
4. XX 
5. XX 
6. XX 
7. XX 
8. XX 
9. XX 
10. XX 
11. XX 
 

2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i prioriteringsrekkefølgen. 
 

Vedlegg: 
Plan for forvaltningsrevisjon 2020-24 

 
 
 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget skal påse at det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet og 
av selskaper kommunen har eierinteresser i. Forvaltningsrevisjonene skal følge en plan, som 
kontrollutvalget skal lage i løpet av det første året etter at det er konstituert. 
 
Vedlagt saken følger et forslag til tjenesteområder og selskaper som 
skal undersøkes i planperioden. Planen bygger på risiko- og vesentlighetsvurderinger som er 
utført av kommunens revisor, Revisjon Midt-Norge SA. Revisors vurderinger er supplert med 
innspill fra kommunens politiske og administrative ledelse og fra hovedtillitsvalgte og 
hovedverneombud. Risiko- og vesentlighetsvurderingene skal bidra til at kommunens ressurser 
til kontrollarbeid blir brukt mest mulig målrettet. Områdene som vurderes å være av størst 
vesentlighet er nærmere beskrevet i utkastet til plan. 
 
Kommunen disponerer 550 timer til forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll og 
andre undersøkelser. Det utgjør 2200 timer over de fire årene planen gjelder. Gjennomsnittlig 
timeforbruk per forvaltningsrevisjon er om lag 250-300 timer, forbruket til eierskapskontroll er 
om lag 75 timer. Kommunen kan på bakgrunn av dette forvente til sammen 6-7 
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forvaltningsrevisjoner og 1-3 eierskapskontroller i perioden, avhengig av omfang og 
undersøkelsenes innretning. 
 
I planen er det listet opp 11 forvaltningsrevisjoner. Det vil ikke være mulig å 
gjennomføre alle disse i planperioden, men kontrollutvalget bør har et visst 
antall å velge mellom for å komme fram til de mest aktuelle. Erfaringsmessig vil noen av 
forslagene gå ut av ulike årsaker. Hvis risikobildet endrer seg, eller kontrollutvalget finner det 
nødvendig, kan planen rulleres i løpet av valgperioden. 
 
I planutkastet er det foreslått noen problemstillinger for hver enkelt forvaltningsrevisjon. 
Forslagene er ikke bindende, kontrollutvalget kommer fram til den endelige utformingen i 
dialog 
med revisor. 
 
Kontrollutvalget bør gis fullmakt til å foreta omprioriteringer innenfor planen. Endringer i 
risikobildet kan gjøre det nødvendig å endre prioriteringsrekkefølgen, og det vil være 
tidsbesparende om kontrollutvalget kan gjøre endringene selv. Hvis kontrollutvalget ønsker å 
gjennomføre forvaltningsrevisjoner som ikke er beskrevet i planen skyldes det at risikobildet 
har endret seg, eller ekstraordinære forhold. Utvalget vil i slike tilfeller holde kommunestyret 
orientert. 
 

Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Saken har ingen direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. 
 

Vurdering 
Sekretariatets utkast til plan for forvaltningsrevisjon er basert på revisors risiko- og 
vesentlighetsvurderinger, innspill fra politisk og administrativ ledelse samt hovedtillitsvalgte og 
hovedverneombud. Planen er ikke prioritert, sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget 
prioriterer forvaltningsrevisjonene. Det gir kommunestyret god oversikt over planene for 
kontrollarbeidet. Det forenkler også samordningen der det måtte være en overlapping mellom 
kontrollutvalgets og de statlige tilsynsorganenes virksomhet. 
 
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget slutter seg til vedlagte plan, og sender den til 
kommunestyret for endelig vedtak. 
 
 
 
 
 

Torbjørn Berglann 
KONSEK Trøndelag IKS 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og er uten underskrift. 
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Rettslig avklaring av kombinasjon av fysiske møter og fjernmøte 

Kommuneloven § 11-7: Fjernmøte 
Tolkningsuttalelse | Dato: 11.09.2020 

Mottager: Asker kommune 
Vår referanse: 20/4421-2 

Om det er adgang til kombinasjon av alminnelig (fysisk) møte og fjernmøte. 

Brevdato: 1. september 2020 

Svar på henvendelse om rettslig avklaring av kombinasjon av fysiske møter og 

fjernmøte for enkelte representanter 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til henvendelse 27. august 2020, hvor 

dere ber om en rettslig avklaring av kombinasjonen av fysiske møter og fjernmøte for enkelte 

representanter. 

Departementet legger til grunn at folkevalgte organer enten må holde fysisk møte eller 

fjernmøte. Det er ikke adgang til å kombinere de to møteformene. Departementet deler 

således Asker kommunes syn på dette spørsmålet. 

Asker kommune viser til KS' nettsider, hvor departementets syn på saken er gjengitt. 

Departementet ser at vårt syn er noe upresist gjengitt, når det heter at de [KMD] skriver at 

enkeltrepresentanter kan delta digitalt selv om resten av de folkevalgte møtes i et fysisk 

møte. 

Det er riktig at departementet har gitt uttrykk for at enkelte representanter kan delta digitalt, 

mens resten av organets medlemmer sitter fysisk samlet i et møtelokale. Når kommunen 

velger denne løsningen er det imidlertid ikke et alminnelig (fysisk) møte i kommunelovens 

forstand, men et fjernmøte etter lovens § 11-7. Dette kommer til uttrykk på KS' nettsider, hvor 

det står Forutsetningen er at kommunelovens bestemmelser om fjernmøter er ivaretatt. 

Asker kommune tar videre opp forholdet mellom fjernmøter etter kommuneloven § 11-7 og 

møteplikten etter § 8-1. Departementet vil først peke på at det er kommunestyret selv som 

etter § 11-7 første ledd beslutter om folkevalgte organer (inkludert kommunestyret) skal ha 

adgang til å holde møter som fjernmøte. Bestemmelsen stiller ingen vilkår som må være 

oppfylt for å kunne treffe en slik beslutning. Kommunestyret står derfor nokså fritt til å åpne 

opp for fjernmøter. Kommunestyret har imidlertid ingen plikt til å åpne opp for fjernmøter, selv 
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om det kan være mange hensyn som taler for å avholde ett eller flere møter som fjernmøte. 

Slike hensyn kan for eksempel være lang reisevei eller andre årsaker som gjør at man ikke 

kan reise til møtelokalet. Dette er imidlertid bare momenter som kommunestyret kan ta i 

betraktning når det vurderer adgangen til fjernmøte eller når et folkevalgt organ vurderer om 

det aktuelle møtet skal være fjernmøte. Dersom kommunestyret ikke har åpnet for fjernmøte 

og det er innkalt til et alminnelig (fysisk) møte, vil møteplikten etter § 8-1 innebære at man 

må delta fysisk i møtet, så lenge det ikke foreligger en gyldig forfallsgrunn. Dersom det 

foreligger en gyldig forfallsgrunn, skal varamedlem innkalles til det alminnelige (fysiske) 

møtet. Det altså i de tilfellene ikke adgang for faste enkeltrepresentanter til å delta digitalt i 

kommunestyrets alminnelige (fysiske) møte. 

Med hilsen 

 

Ragnhild Spigseth (e.f.) 

kst. avdelingsdirektør 

 

Erland Aamodt 

utredningsleder 
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Kan kontrollutvalgssekretariatet delta digitalt i fysiske 
møter i kontrollutvalget? 
 
Tolkningsuttalelse | Dato: 02.10.2020 
Mottager: Forum for Kontroll og Tilsyn, Norges Kommunerevisorforbund 
Vår referanse: 20/4696-2 
 
Svar på spørsmål om sekretariatet kan delta digitalt i fysiske møter i kontrollutvalget 
Vi viser til brev 10. september 2020. Dere viser til en situasjon hvor kontrollutvalget møter 
samlet i et fysisk møte, mens sekretariatet deltar digitalt og spør om et slikt møte har status 
som et fysisk møte eller fjernmøte? 
 
Som dere skriver, vil et møte i et folkevalgt organ enten måtte holdes som et alminnelig 
(fysisk) møte eller som et fjernmøte. Vi viser til departementets uttalelse om dette i sak 
20/4421. Etter kommuneloven § 8-1 har medlemmer av et kommunalt folkevalgt organ plikt til 
å delta i organets møter hvis de ikke har gyldig forfall. Det betyr at medlemmene av 
kontrollutvalget plikter å være til stede fysisk hvis det ikke skal være fjernmøte, men 
spørsmålet i denne saken er om den samme plikten gjelder for sekretariatet. 
 
Kommuneloven § 23-7 og forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 7 regulerer sekretariatets 
oppgaver. Det følger av disse bestemmelsene at sekretariatet skal forberede sakene for 
kontrollutvalget og påse at sakene som behandles av utvalget er forsvarlig utredet. 
Sekretariatet skal også påse at utvalgets vedtak blir iverksatt. Det er hverken i loven eller 
forskriften tatt inn en eksplisitt plikt for sekretariatet til å delta i kontrollutvalgets møter. De 
hensyn som taler for at alle medlemmer av et folkevalgt organ fysisk må delta i et alminnelig 
møte, er ikke særlig fremtredende når det gjelder sekretariatet. 
 
Departementet mener videre at de oppgavene sekretariatet har ansvaret for kan utføres ved 
at det deltar digitalt under et fysisk møte. Dermed er hensynet til at oppgavene faktisk blir 
utført, ikke til hinder for slik deltakelse. 
 
Departementet mener etter dette at et kontrollutvalg kan holde et alminnelig (fysisk) møte 
selv om sekretariatet deltar digitalt. 
 
 
Med hilsen 
Ragnhild Spigseth (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
Erland Aamodt 
utredningsleder 
 
Kommunalavdelingen 
E-post: postmottak@kmd.dep.no 
Telefon: 22 24 72 01 
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo 
Besøksadresse: Akersgt. 59 , Oslo 
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Bør klage avslaget inn til fylkesmannen 
Kommunal Rapport 28.09.2020 

Kan kommunen holde eksterne rapporter hemmelig? 
 
SPØRSMÅL: Kan ein kommune nytta offetlegheitslova 15 (2) for unnta ein eller fleire 
eksternt tinga rapportar i sin heilskap for offentlegheita? Med på kjøpet er det at det er 
rådmannen som har tinga rapportane og lagt dei fram for kommunestyret. Bruken av 
paragraf 15 (2) er tilrådd av eksternt advokatbyrå. 
 
SVAR: Offentleglova § 15 andre avsnitt er en regel om rett til å unnta fra innsyn «delar av eit 
dokument», og gir ikke adgang til å unnta dokumentet i sin helhet fra innsyn. 
 
Det som kan unntas er da bare de delene som «inneheld råd om og vurderingar av korleis eit 
organ bør stille seg i ei sak». Dette er altså anbefalinger om hva som bør gjøres. 
Fremstillingen av de faktiske forhold og faglige vurderinger av sannsynlige eller mulige 
konsekvenser av ulike handlingsvalg, går derimot ikke inn under dette unntaket, heller ikke 
der de er basert på skjønnsmessige eller usikre vurderinger. 
 
Og også for de deler av dokumentet som i utgangspunktet kan unntas, gjelder at man bare 
kan nekte innsyn «når det er påkravd av omsyn til ei forsvarleg ivaretaking av det offentlege 
sine interesser i saka». Dette går da på helt generelle og objektive hensyn, typisk ved 
gjennomføringen av tiltak som forutsetter forhandlinger eller avtaler med private. Det at en 
sak er kontroversiell og at det er ønskelig å holde tilbake informasjon som kan brukes av 
motstandere av det man ønsker å vedta, eller som kan skape mye uro i lokalmiljøet og 
media, er ikke et slikt saklig hensyn. Jeg vil anbefale at avslaget på krav om innsyn i disse 
rapportene blir påklagd til fylkesmannen, slik at man kan der kan vurdere om lovens vilkår for 
unntak fra innsyn er oppfylt. 
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Eventuelt  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Malvik kommune 03.11.2020 36/20 
 
Saksbehandler Torbjørn Berglann 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 20/452 - 2 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
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Godkjenning av møteprotokoll  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Malvik kommune 03.11.2020 37/20 
 
Saksbehandler Torbjørn Berglann 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 20/452 - 3 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen godkjennes. 
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