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Vann Vest er den regionale kompetanse og 
samarbeidsorganisasjonen for vannbransjen.

Selskapets formål er å være en samarbeidsorganisasjon 
for eierne. 

Selskapet skal fremme samarbeid og 
kompetanseutvikling, gjennom å utføre og tilrettelegge 
for erfaringsutveksling, opplæring, og 
informasjonsvirksomhet. 

Selskapet skal utføre og formidle tjenester, knyttet til 
vann- og avløpsvirksomhet, som for eksempel bistand til 
drift, kvalitetssikring, vannmiljø og beredskap.

Visjon: Bedre VA-tjenester gjennom 
samarbeid

NOEN AV OPPGAVENE VI UTFØRER:

 Kurs og seminarer.

Samlet deltagerantall ca 7-800 pr år der Vanndagene på Vestlandet ca.400 deltagere)

 Kommunesamarbeid. 

 VA-normer. Systematisk rullering og oppdatering. 
 Gebyrforskrifter. 

 Oversikt over spesialiserte oppgaver. 

 Akkreditert prøvetaking ved avløpsrenseanlegg, ref, forskrift.
 Oppfølging av damanlegg. (VTA), ref, forskrift.
 Resipientundersøkelser. Program og oppfølging.

 Oversikt over beredskap aktiviteter

 Bistand til farekartlegging
 ROS-analyser
 Prøvetakingsplaner,
 Beredsapsøvelser



AKKREDITERT PRØVETAKNING §14



Hvem er med?

25 kommuner har så langt vedtatt eierskap i Vann Vest. 

De 25 eierkommunene er: 

 Samnanger 
 Sveio 
 Tysnes 
 Ullensvang 
 Ulvik 
 Utsira 
 Vaksdal
 Voss
 Bergen

 Askøy 
 Alver
 Austevoll
 Austrheim
 Bjørnafjorden 
 Bømlo 
 Eidfjord 
 Fitjar 
 Gulen 
 Haugesund 
 Kinn 
 Kvam 
 Kvinnherad
 Masfjorden 
 Modalen 
 Osterøy

Under behandling:
 Øygarden
 Stord
 Sunnfjord 
 Gloppen 
 Tysvær 



Utvalgets mandat og arbeid
• Mandatet til arbeidsgruppen har vært å analysere 

nåsituasjonen og fremtidige utfordringer for en 
effektiv organisering av tjenestene. 

• Bredt sammensatt arbeidsgruppe. 

• Fokus på anleggseiere og myndighetenes rolle

• Involvert eksterne interessenter

• Grunnlag for diskusjon 



Spørsmål og hypoteser

Spørsmål 1: Hva skal til for å levere tjenestene mer effektivt?
Spørsmål 2: Hva kreves for å levere tjenestene med riktig kvalitet og sikkerhet?

Hypotese 1: Vann- og avløpssektoren er ikke effektiv
Hypotese 2: Størrelse er avgjørende (kritisk masse)
Hypotese 3: Kommunegrenser er ikke en naturlig inndeling for 

tjenesteprodusentene
Hypotese 4: Tilgang til kompetanse er kritisk viktig



Noen av rapportene vi har gjennomgått:



Andre kilder

• Arbeidsgruppen har bestilt utredninger 
finansiert av prosjektsystemet

• Betydning av kommunestørrelse 
• Måling av Effektivitet i VA- sektoren

• Arbeidsgruppen har vært styringsgruppe
• Kommunalt investeringsbehov
• Rekrutteringsbehov

• Arbeidsgruppen har hatt møter med
Huseierne, NVE, Avfall Norge og MEF



Arbeidsgruppens 
anbefalinger
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Arbeidsgruppens anbefalinger:

• For å utvikle vann- og avløpstjenestene til å bli mer effektive og for å nå 
myndighetskravene mener arbeidsgruppen:

• At det må etableres et obligatorisk, nasjonalt system for benchmarking, som 
erstatter eksisterende rapporteringsløsninger

• At vann- og avløpssektoren må organisere seg i større enheter på tvers av 
kommunegrenser

• At det er et stort behov for å få en mer enhetlig myndighetsutøvelse og 
langsiktige og forutsigbare rammebetingelser

• At det må legges til rette for økt innovasjon og teknologiutvikling, og at det må 
organiseres innenfor selvkostregelverket



Det må etableres et obligatorisk, nasjonalt system for benchmarking, 
som erstatter eksisterende rapporteringsløsninger

NTNU-SØF konkluderer med at
datagrunnlaget for sektoren er 
svært dårlig.
- Manglende rapportering
- Dårlig datakvalitet
- Viktige parametre måles ikke

Vi trenger fullstendige og kvalitetssikrede data for å kunne følge opp effektivitet over tid.  



Vann- og avløpssektoren må organisere seg i større enheter på tvers 
av kommunegrenser

• Kommunegrensene representerer ingen 
logisk struktur for VA

• Kilder og resipienter
• Transportsystem og prosessanlegg

• Krav til kompetanse er vanskelig å dekke 
i mange kommuner

• De små kommunene har de største 
utfordringene

• Men også «store» kommuner har 
problemer



Det er et stort behov for å få en mer enhetlig myndighetsutøvelse og 
langsiktige og forutsigbare rammebetingelser

• Vi er underlagt 11 departementer

• Regional stat opptrer lite enhetlig

• Forutsigbarhet for langsiktige investeringer?

• Ambisjonsnivå?



Det må legges til rette for økt innovasjon og teknologiutvikling, og at 
det må organiseres innenfor selvkostregelverket

• Vi skal levere tjenestene effektivt med 
riktig kvalitet og sikkerhet

• Gårsdagens løsninger er ikke svaret på 
morgendagens utfordringer

• Stort behov for utvikling og 
vilje til å tenke nytt

• «Universitetsanlegg»



Hele rapporten finner du på 
Norsk Vann’s hjemmesider.


