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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon av vann og avløpsområdet i Heim kommune. 
Kontrollutvalget ber revisor utarbeide en prosjektplan til kontrollutvalgets neste møte. 
 
Vedlegg 
Revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger (korrigert) 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget vedtok i sak 15/10 at sekretariatet skulle utarbeide en bestillingssak for 
forvaltningsrevisjon av vann og avløpsområdet. 
Vann og avløp er en selvkosttjeneste. Heim kommunestyre har behandlet nytt ved to 
anledninger, se sak 60/19 og 31/20. 
Revisor har vurdert vann og avløpsområdet for Hemne, Halsa og Snillfjord hver for seg og 
har bemerket følgende i risiko- og vesentlighetsvurderingene: 

• Vanngebyret for Hemne har økt vesentlig siste tre år, og at dette er noe høyere enn 
for sammenlignbare kommuner, og vesentlig høyere enn landet ellers. Tallene for 
andel fornyet ledningsnett tyder på at økningen i gebyret kan komme som følge av 
investeringer. Omfanget av brudd/lekkasjer har vært stabilt og mye høyere enn 
landet for øvrig. Årsgebyr for avløpstjenesten er vesentlig lavere enn for KOSTRA 
gruppen og landet ellers. I Hemne kan det synes som alle innbyggere er tilknyttet 
avløpsanlegg hvor rensekrav er oppfylt. 

• Vanngebyret for Halsa har vært stabilt siste tre år, og at dette er noe høyere enn for 
sammenlignbare kommuner, og vesentlig høyere enn landet ellers. Det er vanskelig 
å si noe entydig om Halsa sin satsing på fornyelse av vannledningsnettet, da de for 
2019 ikke har rapportert tall til KOSTRA. Omfanget av brudd/lekkasjer har vært 
stabilt og litt høyere enn landet for øvrig. Årsgebyr for avløpstjenesten er lavere enn 
for KOSTRA gruppen og landet for øvrig. I Halsa kan det synes som de fleste 
innbyggere ikke er tilknyttet avløpsanlegg hvor rensekrav er oppfylt. 

• Vanngebyret for Snillfjord har økt vesentlig siste tre år, og at dette er noe høyere 
enn for sammenlignbare kommuner, og vesentlig høyere enn landet ellers. Det er 
vanskelig å si noe entydig om Snillfjord sin satsing på fornyelse av 
vannledningsnettet, da de for 2019 ikke har rapportert tall til KOSTRA. Tallene for 
2017 og 2018 tyder på at kommunen har satset betydelig på dette, og at dette 
speiles i økningen i gebyret. Omfanget av brudd/lekkasjer har vært stabilt og 
omtrent på nivå med landet for øvrig. Årsgebyr for avløpstjenesten er vesentlig 
lavere enn for KOSTRA gruppen og landet ellers. I Snillfjord kan det synes som alle 
innbyggere er tilknyttet avløpsanlegg hvor rensekrav er oppfylt. 

• Handlingsplan viser at det er planlagt flere større investeringer knyttet til 
vannforsyning i Heim kommune. 

Vurdering 
En tilfredsstillende vannforsyning og avløpshåndtering er en forutsetning for det moderne 
samfunnet. Det er en av de vesentligste forutsetningene for å etablere næringsvirksomhet, 
offentlige virksomheter og private boliger. Vann er helt nødvendig i næringsmiddelproduksjon 



(fiskeindustri ol.), skoler, barnehager, offentlige institusjoner (sykehus, helsesenter mv.) og 
brannvesenet. Disse er sårbare overfor svikt i vann og avløpstjenestene. 
Vannforsyning og vannkvalitet bør være viktige satsingsområder hvor målet bør være å sikre 
vannkvalitet for næringsliv og befolkning. 
En forvaltningsrevisjon av vann og avløpsområdet kan bidra til at Heim kommunen sikrer 
enda bedre levekår og lokaliseringsmuligheter for folk og næringsliv. 
Aktuelle problemstillinger kan være: 

1. Er selvkostberegningene i tråd med gjeldende retningslinjer? 
2. I hvilken grad sikrer Heim kommune at vannforsyningen er av tilstrekkelig kvalitet? 

Problemstillingen kan tenkes å omfatte drikkevannskvalitet, forsyningssikkerhet og 
kriseberedskap. 

3. I hvilken grad sikrer Heim kommune at avløpssystemet er av tilstrekkelig kvalitet? 
Problemstillingen kan tenkes å omfatte utslipp og forurensning. Herunder avrenning 
fra landbruket og håndtering av avløpsordninger, både i bolig eller for hytteområder. 

Konklusjon 
Kontrollutvalget må vurdere om det er hensiktsmessig å stryke, endre eller legge til flere 
problemstillinger i bestillingen til revisor. 
Om ingen endringer anses som nødvendige kan kontrollutvalget vedta forslag til vedtak. 
 
 


