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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den frem for kommunestyret med 
følgende innstilling: 
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport om vann og avløp til orientering.  
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å: 

• Få på plass rutiner og planer på de områdene hvor dette mangler, samt oppdatere de 
ved behov 

• Gjøre tiltak som reduserer lekkasjer på ledningsnettet 
• Beskrive drifts- og vedlikeholdsbehov for alle anlegg 
• Utarbeide en overordnet plan for vedlikehold og fornying 
• Oppdatere beredskapsplan for vann 
• Sikre at utskiftingstakten på ledningene er tilstrekkelig 
• Sikre at avløpsanleggene har tilstrekkelig kapasitet 
• Sikre at rutiner for oppfølging av avløpsanlegg og etterlevelse av tillatelser innen 

avløp er tilstrekkelig  
• Sikre at kommunen har tilstrekkelig oversikt over private avløpsanlegg i sine system 
• Gjennomføre tilsyn med private avløpsanlegg 
• Sikre at alle anlegg inspiseres jevnlig 

3. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om 
hvordan kommunestyrets vedtak er fulgt opp innen 31.03.2023. 

 
Vedlegg 
Forvaltningsrevisjonsrapport vann og avløp 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget og kommunestyret har gjennom utarbeidelsen og vedtak av plan for 
forvaltningsrevisjon for 2020 – 2024, lagt premissene for forvaltningsrevisjonsarbeidet ut 
2024.  
På kontrollutvalgets møte 21. september 2021 bestilte utvalget en forvaltningsrevisjon om 
vannforsyning og avløp i Orkland kommune.  
Forvaltningsrevisjonen er gjennomført i perioden februar til august 2022. 
  
Revisjon Midt-Norge SA har på bakgrunn av bestillingen fra kontrollutvalget formulert 
følgende problemstillinger for prosjektet: 
Er kommunens vannforsyning av tilstrekkelig kvalitet? 
• Drikkevannskvalitet og informasjon om dette til innbyggerne 
• Distribusjonssystem 
• Internkontrollsystem 
• Tilstrekkelig drikkevann 
• Sikkerhet rundt drikkevannskilder 
  
Er kommunens avløpssystem av tilstrekkelig kvalitet? 
• Oversikt over avløpsanlegg, samt behov for vedlikehold og oppgradering 
• Rensekrav 
• Distribusjonssystem iht. behov 



• Sikres det at private avløpsanlegg er i samsvar med krav i spredt bebygd strøk langs 
vann og elver? 

  
Revisjonens konklusjon 
Er kommunens vannforsyning av tilstrekkelig kvalitet? 
Revisor konkluderer med at kommunens drikkeforsyning i hovedsak er av tilstrekkelig 
kvalitet. Det er imidlertid behov for tilstrekkelig med drikkevann for å sikre framtidens behov. 
Det er også behov for å gjøre tiltak for å redusere lekkasjer på ledningsnettet. Reduksjon av 
lekkasjer vil kunne avdempe behovet for å øke kapasiteten på drikkevann noe. Det er gode 
muligheter for innbyggerne til å skaffe seg informasjon om drikkevannet på kommunens 
hjemmeside. Dersom det er behov for å gi innbyggeren mer akutt informasjon, eksempelvis 
kokevarsel, er det etablert systemer for å gi ut slik informasjon på SMS. Det er noe 
forbedringspotensial i internkontrollen, ved å etablere eksempelvis rutiner og planer for 
gjennomføring av drift og vedlikehold.  
  
Er kommunens avløpssystem av tilstrekkelig kvalitet? 
Kommunens avløpssystem er i hovedsak av tilstrekkelig kvalitet, men det er 
underdimensjonert. Det er forbedringspotensial i å sikre at avløpsanleggene driftes innenfor 
tillatelsen som er gitt.   
Orkland kommune sikrer ikke i tilstrekkelig grad at private avløpsanlegg er i samsvar med 
krav i spredt bebygd strøk langs vann og elver.   
  
Revisors anbefaling 
Kommunen bør: 
• Få på plass rutiner og planer på de områdene hvor dette mangler, samt oppdatere de 

ved behov 
• Gjøre tiltak som reduserer lekkasjer på ledningsnettet 
• Beskrive drifts- og vedlikeholdsbehov for alle anlegg 
• Vurdere å utarbeide en overordnet plan for vedlikehold og fornying 
• Oppdatere beredskapsplan for vann 
• Vurdere om utskiftingstakten på ledningene er tilstrekkelig 
• Sikre at avløpsanleggene har tilstrekkelig kapasitet 
• Vurdere om rutiner for oppfølging av avløpsanlegg og etterlevelse av tillatelser innen 

avløp er tilstrekkelig  
• Sikre at de har tilstrekkelig oversikt over private avløpsanlegg i sine system 
• Gjennomføre tilsyn med private avløpsanlegg 
• Sikre at alle anlegg inspiseres jevnlig 
  
Vurdering  
Kontrollutvalgets sekretariat mener at revisor har svart ut problemstillingene som var satt for 
forvaltningsrevisjonen, og at rapporten gir nyttig informasjon om vann og avløp i Orkland 
kommune. 
Revisor har svart ut revisjonskriteriene for prosjektet i rapportens pkt. 2.4, 3.4 og 4.4. Her 
fremkommer det mye god informasjon som gir kommunestyret gode styringssignaler blant 
annet når det gjelder kartlegging, planarbeid og utskiftingstakt på ledninger. Orkland 
kommune har til dels store utfordringer på disse områdene. 
  
Revisors anbefalinger er tatt inn i forslag til vedtak punkt 2. Med bakgrunn i den 
informasjonen som kommer frem i rapportens pkt. 2.4, 3.4 og 4.4 så har kontrollutvalgets 
sekretær spisset noen av anbefalingene.  
  
Konklusjon 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rapporten til orientering og legge den frem for 
kommunestyret med forslag om at kommunedirektøren følger opp kulepunktene. 
 
 


