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Forvaltningsrevisjonsrapport - vann og avløp 
 
 
Kommunestyre har behandlet saken i møte 26.10.2022 sak 75/22 
 
Behandling i Kommunestyre 26.10.2022: 
Oppdragsansvarlig revisor Sunniva Tusvik Sæter orienterte om revisjonsrapporten. 
 
Votering 
Kontrollutvalgets innstilling – enstemmig  
 
Kommunestyres vedtak  
 

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. 
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