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1. Organisasjon 
 

1.1 Innledning 
Driftsassistansen for vann og avløp i Møre og Romsdal er organisert som en forening uten økonomisk formål, og er en 
selveiende og frittstående juridisk person (selvstendig rettssubjekt) med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld. Foreningen 
er registrert i Enhetsregisteret, og kan som selvstendig rettssubjekt inngå avtaler, gjøre innkjøp og være part i rettstvister mv. 
Figur 1 viser hvordan Driftsassistansen er organisert, mens de formelle rammene for foreningens virksomhet fremgår av 
vedtektene, jf. Vedlegg 1. 
 

 
Figur 1 Organisasjonskart for Driftsassistansen 
 

1.2 Årsmøtet 
Årsmøtet er Driftsassistansens øverste organ og skal behandle følgende saker: Valg av styremedlemmer, styreleder og 
valgkomité, årsmelding og regnskap, handlingsprogram, budsjett, medlemsavgifter og andre saker som legges fram av styret 
eller som ønskes tatt opp av medlemmene. 
 
1.3 Styret 
Mellom årsmøtene blir Driftsassistansen ledet av et styre. Styret skal hvert år legge fram for årsmøtet årsmelding og 
regnskap for foregående år, forslag til revidert handlingsprogram og budsjett for inneværende år og forslag til 
medlemsavgifter og foreløpig handlingsprogram og budsjett for påfølgende år. Videre skal styret ta stilling til eventuelle 
forslag til utredninger og prosjekter som ikke er inntatt i de årlige arbeidsprogrammene, og avgjøre om disse faglig og 
økonomisk ligger innenfor Driftsassistansens virkeområde. Styret skal forøvrig gi innstilling til årsmøtet i alle saker som etter 
vedtektene skal avgjøres av årsmøtet. 
 
Styret består av 4 medlemmer og 2 varamedlemmer som velges av årsmøtet. En representant for samvirkevannverkene 
deltar på styremøtene og har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Styret har etter årsmøtet 21. oktober 2020 hatt 
følgende sammensetting: 
 

1) Cato Andersen, Stranda Kommune (Styreleder)     (2019) 
2) Eli Marte Harnes, Rauma Kommune (Styremedlem)    (2018) 
3) Bjørn Røkkum, Sunndal kommune (Styremedlem)     (2020) 
4) Øyvind Vassbotn, Hareid Kommune (Styremedlem)    (2018)  
5) Jan Henry Kristensen, Hustadvika kommune (1.varamedlem)    (2020) 
6) Ivar Selsbakk, Sykkylven Energi, (2.varamedlem)     (2018) 
7) Bjørnar Bendal, Herøy Vasslag SA, (representant for samvirkevannverkene)  (2018) 

 
Styret har i 2020 hatt 6 møter og behandlet 39 saker. 
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1.4 Valgkomite 
Valgkomitéen har i perioden 07. mai 2019 – 20. oktober 2020 bestått av Fred Arnesen, Herøy kommune og Dag Søvik, 
Rauma kommune. På årsmøtet 21. oktober 2020 ble Fred Arnesen, Herøy kommune gjenvalgt og Nils Halse, Halsabygda 
vassverk valgt til valgkomitéen.  
 

1.5 Faggrupper 
Det er pr i dag 2 aktive faggrupper, som et supplement til konferanser, kurs, driftsoperatørsamlinger og aktuelle 
fellesprosjekt. Kjerneaktiviteten til faggruppene er utveksling av driftserfaringer gjennom plenumsdiskusjoner, men 
kompetanseheving gjennom innlegg fra konsulenter og utstyrsleverandører er også et sentralt element. I tillegg legges det 
opp til omvisning på renseanlegg og demonstrasjon av metoder og utstyr i felt. På grunn av Covid-19 har det vært lite aktivitet 
i faggruppene i 2020. 
 
Gjennom deltakelse i faggruppene får medlemmene tilgang til oppdatert kunnskap, og blir en del av et nettverk for råd og 
driftserfaringer som gir grunnlag for forbedringer i egne anlegg. Det er oppnevnt fagkomitéer som i samarbeid med 
sekretariatet er ansvarlig for programmet på møtene i faggruppene. I 2020 har fagkomitéene bestått av følgende personer: 
 
Avløpsrensing - silanlegg og store slamavskillere: 
1) Lars Petter Kjerstad, Molde Vann og Avløp KF (leder for faggruppen) 
2) Geir Skoglund, Rauma kommune 
3) Joakim Sletta, Sula kommune  
 
Moldeprosessen: 
1) Magne Roaldseth, Molde Vann og Avløp KF (leder for faggruppen) 
2) Nils T. Halse, Halsabygda vassverk SA 
3) Kristin Hanem Tømmervåg, Tingvoll Kommune  
 
1.6 Medlemmer 
Kommuner og kommunale og interkommunale VAR-selskap kan være medlemmer i foreningen, mens andre offentlige etater 
og organer kan opptas som assosierte medlemmer. Vannverk som er organisert som samvirkeforetak, kan opptas som 
assosierte medlemmer dersom kommunen som vannverket er hjemmehørende i, også er medlem. De assosierte 
medlemmene har tilgang til alle tjenestene som tilbys gjennom Driftsassistansen, men har ikke stemmerett i styret og 
årsmøtet. 
 
I 2020 hadde Driftsassistansen 27 medlemmer og 19 assosierte medlemmer. Det er oppnevnt en kontaktperson for hvert 
medlem. Kontaktpersonen har vært sekretariatets fagkontakt hos medlemmene, og har vært ansvarlig for intern informasjon 
om Driftsassistansen i sin kommune/sitt vannverk. Medlemsoversikt og navn på kontaktpersoner er vist i Vedlegg 2. 
 
 
1.7 Administrasjon 
Foreningen har ingen ansatte. Et rådgivende ingeniørfirma, en kommune, et kommunalt eller interkommunalt selskap eller en 
annen organisasjon med nødvendig fagkompetanse skal i henhold til vedtektene fungere som sekretariat for foreningen. 
 
Sekretariatfunksjonen for Driftsassistansen i perioden april/mai 2018 og frem til nå har vært ivaretatt av NTNU i Ålesund. I 
oktober 2020 mottok styreleder et brev fra NTNU i Ålesund med ønske om at Driftsassistansen ikke forlenger avtale om 
sekretariat pga. bemanningssituasjonen ved NTNU i Ålesund. Gjeldende avtale utløper i slutten av mars 2021. 
 
I slutten av året 2020 ble det sendt ut spørreundersøkelse til alle medlemmer vedr. skifte av sekretariat. 
 
 

2. Formål og arbeidsform 
 

Driftsassistansen har som mål å sikre en effektiv utbygging og drift av vannforsynings- og avløpsanleggene i kommunene i 
Møre og Romsdal gjennom erfaringsutveksling og samarbeid, faglig oppdatering og bruk av nye kunnskaper og ny teknologi. 
 
I henhold til vedtektene skal sekretariatet i samarbeid med medlemmene arrangere konferanser, kurs, fagmøter, 
driftsoperatørsamlinger, studieturer og fellesprosjekt samt bistå medlemmene med annen kunnskapsformidling. 
 
Teknisk driftsassistanse og kompetansestøtte i forbindelse med bygging og drift av VA-anlegg har ikke vært utført etter 2012.  
 
Kjerneaktivitetene er konferanser, kurs, fagmøter, driftsoperatørsamlinger og fellesprosjekt. Annen kunnskapsformidling skjer 
gjennom svartjeneste per telefon og drift av hjemmeside på internett. 
Driftsassistansen har også teknisk utstyr som kan lånes ut til medlemmene. 
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3. Regnskaps- og skatteplikt 

 
Foreningen har ikke regnskapsplikt etter regnskapsloven, men fører et enkelt driftsregnskap som grunnlag for god økonomisk 
styring av midlene som medlemmene stiller til disposisjon for foreningen. Regnskapet gjennomgås og avsluttes av offentlig 
godkjent regnskapsfører. 
 
Foreningen er ikke skattepliktig i henhold til fritaksbestemmelser i skatteloven, og er ikke registrert i Merverdiavgifts registeret 
da omsetning av varer og tjenester fra ideelle organisasjoner og foreninger er unntatt fra merverdiavgiftsloven dersom 
vederlaget mottas i form av medlemskontingent og omsetningen er ledd i organisasjonenes ideelle virksomhet. 
 
 

4. Økonomi 
 

Økonomien i Driftsassistansen er god, jf. vedlagte regnskap. 
 

5. Utført arbeid 
 
5.1 Generelt 
Det totale timeforbruket for sekretariatet var i 2020 på 583 timer (0,36 årsverk). 
 
5.2 Kurs og konferanser 
 
5.2.1 VA-konferansen 2020 
Styret besluttet i mai 2020 å avlyse VA-konferansen 2020 pga. den pågående pandemien. Usikkerheten og det at alle 
aktuelle deltakerne har en samfunnskritisk funksjon gjorde at styret besluttet å avlyse de større arrangementene.  
 
Målgruppe 
Målgruppen for den årlige konferansen er alle som arbeider med planlegging, forvaltning, bygging og drift av VA-anlegg i 
kommuner og vannverk. Konferansen er også aktuell for rådgivere og leverandører innen vannbransjen, arealplanleggere og 
byggesaksbehandlere i kommunene, samt politikere og andre med interesse for vannforsyning og avløpshåndtering. 
 
 
5.2.2 Driftsoperatørsamling 2020 
Styret besluttet i mai 2020 å avlyse Driftsoperatørsamlingen 2020 pga. den pågående pandemien. Usikkerheten og det at 
alle aktuelle deltakerne har en samfunnskritisk funksjon gjorde at styret besluttet å avlyse de større arrangementene.  
 
Målgruppe 
Målgruppen for den årlige samlingen er driftsledere, driftsoperatører og fagarbeidere med ansvar for daglig drift og 
vedlikehold av VA-anlegg. Samlingen er også svært aktuell for personell med ansvar for planlegging og prosjektering av nye 
VA-anlegg. 
 
5.3 Annen kunnskapsformidling 
 
5.3.1 Svartjeneste per telefon 
I tillegg til konferanser, kurs, driftsoperatørsamlinger, møter i faggruppene og ulike fellesprosjekt formidler sekretariatet 
erfaringer via svartjeneste per telefon 
 
5.3.2 Drift av hjemmeside 
Hjemmesiden er den viktigste kanalen for informasjon fra Driftsassistansen. Her blir det lagt ut nyheter og dokumentasjon fra 
konferanser, kurs, driftsoperatørsamlinger, møter i faggruppene og fellesprosjekt. 
 
5.4 Utlån av spesialutstyr 
Sekretariatet har hatt en gjennomgang av utstyret og det viser seg at noe av det er utdatert. I styremøtet nr. 1/19 ble det 
besluttet å selge utstyret. Prosessen med å selge eller gi bort utstyret ble påbegynt før pandemien startet, men 
Driftsassistansen har fortsatt alt utstyret.  
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5.5 Vannprisen for 2019 
Driftsassistansen deler hvert år ut en vannpris. Prisen, som er en anerkjennelse for særlig stor innsats og stort engasjement 
innen fagområdet vann- og avløpsteknikk, kan i henhold til statuttene gis til enkeltpersoner, kommuner, interkommunale 
selskaper, vann- og avløpsverk og frivillige organisasjoner eller institusjoner for innsats av teknisk, organisasjonsmessig, 
forvaltningsmessig eller administrativ karakter. Styret i Driftsassistansen er jury for prisen, som ble delt ut første gang i 1986. 
 
Driftsassistansens Vannpris for 2019 ble tildelt Bernt Kvasnes i Ålesund kommune. Prisen ble utdelt på arbeidsplassen til 
Bernt den 3. november 2020 av styreleder Cato Andersen.  
 
 
5.6 Kontakt med andre fagmiljøer 
 
5.6.1 Generelt 
En rekke konsulenter, leverandører, andre driftsassistanseorganisasjoner, myndigheter og forskningsinstitusjoner trekkes inn 
i Driftsassistansens virksomhet gjennom VA-konferansen, kurs, møter i faggruppene, driftsoperatørsamlingen og ulike 
fellesprosjekt. 
 
5.6.2 Norsk Vann 
Norsk Vann er en nasjonal interesse- og kompetanseorganisasjon innen VA-sektoren. Driftsassistansen har vært 
hovedmedlem i Norsk Vann på vegne av medlemskommunene i Driftsassistansen fra 1. januar 2002. Gjennom en 
samarbeidsavtale er medlemskommunene i Driftsassistansen kollektive medlemmer i Norsk Vann, med unntak av Hareid, 
Heim, Molde, Rauma, Smøla, Stranda og Ålesund som i 2020 var ordinære hovedmedlemmer. Herøy kommune valgte i 
desember 2020 å bli ordinært hovedmedlem i Norsk Vann.  

 

6.Rapportering 
 
Foredrag fra konferanser, kurs, driftsoperatørsamlinger, møter i faggruppene og rapporter fra fellesprosjekt legges ut på 
Driftsassistansens hjemmeside, slik at medlemmer og andre fritt kan laste ned foredrag og rapporter etter behov. 
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VEDTEKTER FOR DRIFTSASSISTANSEN FOR VANN OG AVLØP 

I MØRE OG ROMSDAL 
 
 

Godkjent på årsmøte onsdag 20. mars 1991 med endringer vedtatt på årsmøte onsdag 22. april 1992, 
mandag 29. mars 1993, onsdag 19. april 1995, onsdag 22. mai 1996, torsdag 7. mai 1998, onsdag 12. 
juni 2002, tirsdag 3. juni 2008, tirsdag 12. juni 2012, onsdag 10. mai 2017 og tirsdag 07. mai 2019. 
 
 
§ 1 FORMÅL 
 

Driftsassistansen har som mål å sikre en effektiv utbygging og drift av vannforsynings- og 
avløpsanleggene i kommunene i Møre og Romsdal samt nærliggende kommuner til Møre og Romsdal 
gjennom erfaringsutveksling og samarbeid, faglig oppdatering og bruk av nye kunnskaper og ny 
teknologi. 
 
 
§ 2 ARBEIDSFORM 
 

I samarbeid med medlemmene skal sekretariatet arrangere konferanser, kurs, fagmøter, 
driftsoperatørsamlinger, studieturer og fellesprosjekt samt bistå medlemmene med annen 
kunnskapsformidling. 
 
 
§ 2A JURIDISK PERSON 
 

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for 
gjeld. 
 
 
§ 3 MEDLEMMER 
 

Kommuner og kommunale og interkommunale VAR-selskap (interkommunale selskap eller foretak etter 
lov om interkommunale selskap/kommuneloven eller kommunale aksjeselskap hvor kommunen har 
aksjemajoriteten) kan opptas som medlemmer.  Vannverk, hjemmehørende i kommuner nevnt i §1, og 
som er organisert som andelslag eller samvirkeforetak, kan opptas som assosierte medlemmer, dersom 
kommunen som vannverket er hjemmehørende i også er medlem.  Andre offentlige etater og organer 
kan opptas som assosierte medlemmer. 
 
 
§ 4 OPPTAK AV NYE MEDLEMMER.  UTMELDELSE 
 

Nye kommuner og vannverk kan bli medlemmer etter vedtak i styret. Opptak i Driftsassistansen skjer 
fortløpende gjennom året med iverksettelse 2 – to – måneder, etter mottatt skriftlig søknad, regnet fra 
den første i påfølgende måned. Søknad skal sendes styret, som behandler søknaden i påfølgende 
styremøte.   
 
Medlemsavgift for nye medlemmer første medlemsår beregnes i samsvar med dette. 
Medlemmer som ønsker å melde seg ut må gi skriftlig melding til styret innen 1. desember inneværende 
år, med virkning fra starten av nytt driftsår (1. januar). 
 
 
§ 5  ÅRSMØTET 
 

Årsmøtet er Driftsassistansens øverste organ.  Mellom årsmøtene ledes Driftsassistansen av et styre. 
 
Årsmøtet holdes normalt i mai hvert år.  Ellers kan styret innkalle til ekstraordinært årsmøte.  Det skal 
dessuten innkalles til ekstraordinært årsmøte når dette kreves av minst 1/3 av medlemmene. 
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Varsel om årsmøte skal sendes ut minst en måned før møtet.  Innkalling vedlagt dagsorden, 
saksdokumenter og innstilling fra styret skal sendes til medlemmene minst to uker før årsmøtet. 
 
Innkalling til ekstraordinært årsmøte skal sendes ut snarest, men innen 2 uker før møtet. 
 
Hvert medlem har en stemme.  Assosierte medlemmer har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.  
Ved endring av vedtektene kreves det at minst 2/3 av de avgitte stemmer er for endring.  For øvrige 
vedtak og valg kreves simpelt flertall.  Ved stemmelikhet har leder i styret dobbeltstemme. 
 
Minst halvparten av medlemmene må være til stede for at årsmøtet skal være vedtaksført. 
 
Det skal holdes skriftlig avstemning når minst ett medlem krever dette. 
 
Det skal føres møtebok. 
 
Årsmøtet skal behandle følgende saker: 
 
- Valg av møteleder. 
 
- Valg av to representanter til å underskrive møteboka. 
 
- Godkjenning av årsmelding og regnskap for foregående år. 
 
- Godkjenning av arbeidsprogram, budsjett og medlemsavgifter for inneværende år. 
 
- Godkjenning av medlemsavgifter og foreløpig handlingsprogram og budsjett for påfølgende år. 
 
- Valg av leder i styret, styremedlemmer, varamedlemmer til styret og valgkomité. 
 
- Andre saker som legges fram av styret. 
 
- Saker som ønskes tatt opp av medlemmer. Slike saker må sendes styret minst to uker før årsmøtet. 
 
 
§ 6 STYRET 
 

Styret består av 4 medlemmer og 2 varamedlemmer (1. og 2. varamedlem) som velges av årsmøtet.  En 
representant fra vannverk organisert som andelslag eller samvirkeforetak deltar i styremøtene med tale- 
og forslagsrett, men har ikke stemmerett. 
 
Styrerepresentantene velges for en periode på 2 år, dog slik at halvparten av representantene er på valg 
hvert år. Representanten fra vannverk organisert som andelslag eller samvirkeforetak velges for to år av 
årsmøtet.» 
 
Beslutninger i styret fattes med simpelt flertall.  Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er 
til stede.  Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.  Det skal føres møtebok. 
 
Styret skal forestå ledelsen av Driftsassistansen i samsvar med vedtektene og de vedtak som fattes av 
årsmøtet. 
 
Styret skal hvert år legge fram for årsmøtet årsmelding og regnskap for foregående år, forslag til 
arbeidsprogram, budsjett og medlemsavgifter for inneværende år, samt medlemsavgifter og foreløpig 
handlingsprogram og budsjett for påfølgende år.  Videre skal styret ta stilling til eventuelle forslag til 
utredninger og prosjekter som ikke er inntatt i de årlige arbeidsprogrammene, og avgjøre om disse faglig 
og økonomisk ligger innenfor Driftsassistansens virkeområde. 
 
Styret skal for øvrig gi innstilling til årsmøtet i alle saker som etter vedtektene skal avgjøres av årsmøtet. 
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Styret avgjør søknader om innmeldelse og utmeldelse, jf. §4. 
 
 
§ 7 SEKRETARIATET 
 

Et rådgivende ingeniørfirma, en kommune, et kommunalt eller interkommunalt selskap eller annen 
organisasjon med nødvendig fagkompetanse  er sekretariat for Driftsassistansen. 
 
 
§ 8 VALGKOMITÉEN 
 

Valgkomitéen består av to medlemmer som velges av årsmøtet.  Valgkomitéens oppgave er å foreslå 
kandidater til valg på årsmøtet.  Liste over kandidater sendes medlemmene sammen med innkalling til 
årsmøtet. 
 
Komitéens medlemmer velges for to år. 
 
 
§ 9 ENDRING AV VEDTEKTER 
 

Vedtektene kan bare endres på årsmøte ved skriftlig avstemning.  Endring av vedtektene krever at minst 
2/3 av de avgitte stemmer er for endring. 
 
 
§ 10 AVVIKLING 
 

Forslag om oppløsning av Driftsassistansen skal behandles på samme måte som vedtektsendringer, og 
er avgjort med 2/3 flertall når minst 2/3 av medlemmene er til stede.  Er ikke årsmøtet vedtaksført, må 
det kalles inn til nytt møte som avgjør saken med minst 2/3 flertall av de frammøtte. 
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Driftsassistansens medlemmer 2020 
 
  NAVN1 NAVN2 ADRESSE POSTSTED MOB.TELE

F. 
E-POST 

Aukra kommune Driftsleder Torstein Engstad  Nyjordvegen 12 6480 AUKRA 48 88 41 77 torstein.engstad@aukra.kommune.no 

Aure kommune 
Enhetsleder Bernt Walter 
Jacobsen 

Postboks 33 6689 AURE 94 03 65 37 bernt.jacobsen@aure.kommune.no 

Averøy 
kommune 

Ingeniør Rainer Deggert 
Bruhagen, 
Postboks 152 

6538 AVERØY 94 16 61 07 rainer.deggert@averoy.kommune.no  

Hustadvika 
kommune 

Enhetsleder Jan Henry 
Kristensen 

Tingplassen 1 
6440 
ELNESVÅGEN 

90 53 70 38 
jan.kristensen@hustadvika.kommune.no 
 

Giske kommune 
Ingeniør Kristian Blomvik 
Dyb  

Rådhuset 6050 VALDERØYA 95 90 11 24 krisdyb@giske.kommune.no    

Gjemnes 
kommune 

Driftsleder Alf Høgset Kommunehuset 6631 
BATNFJORDSØRA 

92 80 13 12 alf.hogset@gjemnes.kommune.no  

Heim kommune Enhetsleder Magne Belsvik Trondheimsveien 1 
7200 
KYRKSÆTERØRA 

90 66 29 88 
magne.belsvik@heim.kommune.no 
 

Hareid 
kommune 

Einingsleiar Christina 
Steffenssen 

Rådhusplassen 5 6060 HAREID 91 68 32 04 christina.steffenssen@hareid.kommune.no  

Herøy 
kommune 

Ingeniør Fred Arnesen Postboks 274 6099 FOSNAVÅG 48 89 75 70 fred.arnesen@heroy.kommune.no  

Molde Vann og 
Avløp KF 

Senioring. Magne Roaldseth Rådhusplassen 1 6413 MOLDE 92 26 33 24 magne.roaldseth@molde.kommune.no 

Rauma 
kommune 

Avdelingsleder Dag Søvik Vollan 8A 6300 ÅNDALSNES  dag.sovik@rauma.kommune.no  

Rindal 
kommune 

Avd.leder Nils Ole Evjen Rindalsvegen 17 6657 RINDAL 91 31 07 89 niev@rindal.kommune.no 

Sande 
kommune 

VA-konsulent Asgeir Mundal Rådhuset 6084 LARSNES 950 92 620 asgeir.mundal@sande-mr.kommune.no  

Smøla 
kommune 

Enhetsleder TVB Birger 
Træthaug 

Postboks 34 6571 SMØLA 95 40 56 54 birger.traethaug@smola.kommune.no 

Fjord Kommune Leiar Trond Alstadsæter Olavsgata 10 6210 VALLDAL 99 71 12 52 trond.alstadsaeter@fjord.kommune.no 

Stranda 
kommune 

Einingsleiar Cato Andersen Postboks 264 6201 STRANDA 46 41 10 38 cato.andersen@stranda.kommune.no  

Sula kommune Driftsleiar Fritz Østrem Postboks 280 6039 LANGEVÅG  fritz.ostrem@sula.kommune.no  

Sunndal 
kommune 

Bjørn Røkkum Postboks 94 
6601 
SUNNDALSØRA 

90 89 01 77 bjorn.rokkum@sunndal.kommune.no  

Surnadal 
kommune 

Rådgiver Michal K Heimlund Bårdshaugvegen 1 6650 SURNADAL 90 88 30 91 michal.heimlund@surnadal.kommune.no  

Sykkylven 
Energi AS 

Driftsing. Ivar Selsbakk Haugsetvegen 33 6230 SYKKYLVEN 93 49 74 66 ivar@sykkylven-energi.no  

Tingvoll 
kommune 

Sondre R. Grimsmo Midtvågvegen 2 6630 TINGVOLL  sondre.rokstad.grimsmo@tingvoll.kommune.
no  

Ulstein 
kommune 

Leiar Odd Kåre Wiik Postboks 143 6067 ULSTEINVIK 91 61 63 81 odd.kare.wiik@ulstein.kommune.no  

Vanylven 
kommune 

Avd.ing. Helge Kleppe Rådhuset 6143 FISKÅ 93 28 98 94 Helge.kleppe@vanylven.kommune.no  

Vestnes 
kommune 

Ing. Arve Rekdal Rådhuset 6390 VESTNES 97 48 48 19 arve.rekdal@vestnes.kommune.no  

Volda kommune Ingeniør Lars Fjærvold Stormyra 2 6100 VOLDA 90 86 38 46 lars.fjervold@volda.kommune.no  

Ørsta kommune Seksjonsleder Drift Ole Idar 
Fiksdal 

Dalevegen 6 6150 ØRSTA 90 28 41 48 ole.idar.fiksdal@orsta.kommune.no  

Ålesund 
kommune  

Teamleder Bjørn Skulstad Postboks 1521 6025 ÅLESUND 91 67 01 70 bjorn.skulstad@alesund.kommune.no  
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NAVN1 NAVN2 ADRESSE POSTSTED MOBILTLF E-POST 

Batnfjord Vassverk SA Ola Hoftun  6631 
BATNFJORDSØRA 

95 83 03 87 post@batnfjordvassverk.no  

Brattvåg vassverk SA Terje Otterlei Postboks 129 6282 BRATTVÅG 91 39 78 36 post@bravass.no  

Ellingsøy vassverk SA Harald Skorgevik Øvre Remaveg 
10 

6057 ELLINGSØY 41 50 69 08 post@evv.no  

Fjørtoft vassverk SA Odd-Einar Fjørtoft  6294 FJØRTOFT 90 52 56 59 odd-ein@online.no  

Halsabygda Vassverk 
SA Nils T. Halse  

6680   
HALSANAUSTAN 91 62 79 77 nils.halse@halsabygda.no  

Herøy Vasslag SA Ragnvald Kvalsvik Kvithaugmyra 71 6092 FOSNAVÅG 46 86 15 58 post@heroy.vasslag.no  

Hoel vassverk SA Roald Gustad Holsveien 52 6531 AVERØY 91 32 48 20 
roalgus@online.no ;  
post@hoelvassverk.no ; 

Indre Averøy vannverk 
SA  

Arnstein Dragsten Sørheimsveien 5 6531 AVERØY  post@iavsa.no  

Liabygda vassverk SA Kjartan Olav Lied  6212 LIABYGDA 41 37 41 43 kjartan.lied@gmail.com  

Mattilsynet Region 
Midt, avdeling 
Nordmøre og Romsdal 

Kjersti Brandsar Fabrikkvegen 13 6415 MOLDE 97 12 21 28 kjersti.brandsar@mattilsynet.no  

Mattilsynet Region 
Midt, avdeling 
Sunnmøre 

Per-Hallgeir Mørkeseth Sjømannsv. 14 6008 ÅLESUND  per-hallgeir.morkeseth@mattilsynet.no  

Norddal Vassverk SA Oddmund Dalhus  6214 NORDDAL 91 51 17 96 o.dalhus@gmail.com  

Nord-Tustna og Leira 
vassverk SA 

Jan-Erik Sørnes  6590 TUSTNA 
45 86 62 59 

driftsleder@ntlv.no  

Stemmedal Vasslag SA Alf Gunnar Skogen Skyttenesvegen 7 6070 TJØRVÅG 91 10 24 80 stemmedal@tussa.com  

Straumsnes vassverk 
SA 

Tor Olav Vatn Einsetåsen 15 6670 ØYDEGARD 90 79 25 03 torolav@tradbo.no  

Syvde Vassverk SA Ivar Arnesen  6140 SYVDE 99 53 53 94  Ivar.arnesen@gmail.com  

Tresfjord vassverk SA Steinar Kjersem  6391 TRESFJORD 
91 70 31 56 

skjersem@mimer.no  

Vestnes vassverk SA Oddleif Stokkeland Postboks 211 6399 VESTNES 90 86 94 30 vestnes@vassverk.net  

Ytterdal Nye vassverk 
SA 

Dag Arne Nydal Postboks 23 6255 EIDSDAL 47 35 35 13 d-nydal@online.no  
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