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Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrapporten for vann- og avløpstjenesten til etterretning. 
2. Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med slik innstilling til vedtak: 
  
1. Kommunestyret tar rapporten til etterretning. 
2. Kommunestyret ber kommunedirkøren følge opp rapportens anbefalinger: 

• Lage en avløpsplan som gir oppdatert informasjon om avløpsanleggene i kommunen 
som igjen gir kommunestyret bedre styringsgrunnlag for å ha god helhetlig 
informasjon om ledningsnettet.   

• Det skal sees på de mangler som ikke samsvarer med kravene i regelverket knyttet til 
avsetninger og bruk i selvkostfond for avløp,. 

• Det er behov for å se på beregningene av fordelingsnøklene til indirekte kostnader fra 
2016. 

3.  Kommunestyret ber kommunedirektøren innen 1.mars 2023 gi skriftlig rapport til 
kontrollutvalget på hvordan anbefalingene er fulgt opp. 
  
 
Vedlegg 
Endelig rapport vann- og avløpstjenesten 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget bestilte en forvaltningsrevisjon av vann og avløpsområdet i Snåsa kommune i 
sak 14/21. Aktuelle undersøkelsesområder for forvaltningsrevisjonen er ifølge bestillingen 
følgende: 
1. Er kommunens vannforsyning av tilstrekkelig kvalitet? 

• Drikkevannskvalitet 
• Leveringssikkerhet 
• Distribusjonssystem 

Revisor konkluderer med at kommunens vannanlegg er av tilstrekkelig kvalitet og sikrer 
tilstrekkelig leveringssikkerhet. Tilhørende distribusjonsnett er i hovedsak i tilfredsstillende 
stand i dag og kjente behov er vedtatt utbedret. Det mangler en vannplan som gir oppdatert 
informasjon om vannanleggene. 
2. Er kommunens avløpssystem av tilstrekkelig kvalitet? 

• Ivareta gitte rensekrav 
• Ledningsnett og beredskap 
• Kapasitet 

Revisor konkluderer med at i hovedsak har kommunens avløpssystem med tilhørende 
ledningsnett av tilstrekkelig kvalitet og kjente behov er vedtatt utbedret. Det mangler en 
avløpsplan som gir oppdatert informasjon om avløpsanleggene. 
3. En gjennomgang av selvkost knyttet til vann og avløp og gebyr som betales 

• Vedlikeholdsetterslep og investeringsbehov – utvikling av gebyr 
• Relevante regnskapsposter for direkte kostnader som er brukt i gebyrberegningene. 

Revisor konkluderer med at selvkost innen vann og avløp er i hovedsak utført i samsvar med 
gitte krav. Det er noen mindre mangler knyttet til avsetninger og bruk i selvkostfond for avløp, 
som ikke samsvarer med kravene i regelverket. Videre er det behov for revisjon av noen av 



fordelingsnøklene til indirekte kostnader fra 2016 i beregningene. 
Kommunens gebyrer for vann og avløp er høye sammenlignet med landet for øvrig i 2021.  
Metoden som er brukt er Intervju, dokument- og regnskapsgjennomgang. Overordnet 
tidsplan var på 300 timer. Oppstarten var i januar 2022 og levert innen fristen 10.09.2022.  
Prosjektet omhandler et utvalg av lovbestemmelser, revisor opplyser at prosjektet ikke 
dekker alle lovkrav for tjenestene.  Det opplyses om at det er samarbeidet med 
oppdragsansvarlig finansiell revisor på selvkostområdet. Det er sett på kommunens 
beregning og etterkalkyle av selvkost for 2021 og fondsavsetning til selvkost de siste fem 
årene. 
Private vannverk omfattet ikke av undersøkelsen.   
Oppdragsansvarlig revisor vil delta i møtet og orientere om rapporten. 
 
Vurdering 
Det er innsamlet regnskapsdata og gjennomført intervjuer og innhentet relevant informasjon 
knyttet til undersøkelsens problemstillinger i forhold til prosjektplan. Rapporten viser et bilde 
av vann- og avløpstjenesten der rapporten sier noe om forbedringspunkter og mangler som 
man ønsker å belyse. Det er informasjon om ledningsnettet på side 21/22 i rapporten som er 
viktig å merke seg Det er ikke angitt i sammendraget fra revisor. Ved å følge revisors 
anbefalinger også angående god helhetlig informasjon om ledningsnettet, vil det kunne gi 
kommunestyret bedre styringsgrunnlag. 
 
Kontrollutvalget anbefales å ta rapporten til etterretning.  
 
Saken oversendes til kommunestyret med innstilling til kontrollutvalgets vedtak, Rapporten 
tas til etterretning der kommunestyret ber kommunedirkøren følge opp rapportens 
anbefalinger.  
 
Kommunaldirektøren bes følge opp anbefalingene med skriftlig rapport til kontrollutvalget 
innen 01.03.23. 
  
  
 
 


