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Stadig bedre badevann på

Nøtterøy

Nøtterøy Kommune utenfor Tønsberg er blant
de kommuner i landet som har størst fart i
fornyelse og utbygging av sitt avløpsnettverk
de senere årene.

Ordfører Bjørn Kåre
Sevik i Nøtterøy har god
utskiftningstakt for
VA-nettet i kommunen.

- Det er hyggelig
at vi scorer bra på
statistikkene, men
vi føler vel egentlig
ikke at vi har gjort
noen spesielt
voldsom innsats, sier
ordfører Bjørn Kåre
Sevik. – Dagens
VA-ledningsnett
er resultatet av
systematisk arbeid
gjennom mange år,
men vi føler ikke at
”jobben er gjort”.

Avløpsproblematikken
på Nøtterøy er den
samme som for de
fleste øyer: Utløpet ble
lagt til sjøs fra hver enkelt husstand langs
strendene. Kommunen har derfor brukt mye
ressurser på å legge et VA-ledningsnett rundt
øya for å fange opp husholdningenes avløp.
Når nye boligområder er lagt ut, har
kommunen også systematisk lagt til rette
for å fange opp avløp fra eldre
bebyggelse i nærområdene.
- Vi har skiftet ut veldig mye av ledningsnettet etter hvert, og vi synes vi begynner å
få bra kontroll på avløpssystemene. Når det
gjelder drikkevannet, har det skjedd mye i
interkommunal sammenheng. Det er trukket
nye hovedvannledninger gjennom regionen
slik at vi nå får drikkevannet fra både Eikern og
Farris-vannet. Fra vår side har det ikke
skjedd så mye med drikkevannsnettet de siste
årene – fokus har vært på avløpssiden.
- Våre planer for VA-nettet er nedfelt i
kommuneplanen og vi fortsetter utskiftning
og utbedring etter hva vi har anledning til.
Kommunen ønsker også å legge til rette for økt
bebyggelse på Veierland som er en øy sør i
kommunen. Det krever at vi først tilrettelegger
infrastruktur med vann og avløp samtidig som
vi spesiellt fokuserer på hyttene i området slik
at de knyttes opp mot vårt offentlige vann- og
avløpssystem, det er en
prioritert satsning nå om dagen.

OVAL

Opplysningsutvalget
VA-ledningsnett

Hva skjedde med ”Dok. 8”?
På våren for fire
år siden øynet
Norges
VA-bransje håp
om ny offentlig
innsats for å få
fart i utskiftningen
av et elendig,
nedslitt
VA-nett. Da
sendte Stortinget
”Dokument nr.
8:115” til
Regjeringen.
Dokumentet
beskrev med
all tydelighet
den elendige
tilstanden og
den manglende
utbedringen av
landets VA-nett,
og konkluderte
slik:

Ja, vi gjør faktisk
det. Vi kan ikke
se at vi har fått
noen tilbakespill
fra Regjeringen
og nå sender vi et
purrebrev. Brevet
går i disse dager,
og vi forventer et
svar på svært kort
tid. Vi synes
VA-spørsmålene er
et sentralt område
av stor økonomisk
betydning både for
landet og for de
enkelte kommuner,
Stortingsrepresentant Ib Thomsen og vi er bekymret
for de miljø- og
(Fremskrittspartiet) sitter i
helsemessige
Kommunal- og forvaltningsulempene et dårlig
komiteen. Nå etterlyser han
VA-nettverk fører
Regjeringens svar på ”Dok. 8”.
til. Vi kommer så
absolutt til å ta opp denne saken
igjen og følge opp slik at det skjer
”Stortinget ber Regjeringen
en grundig utredning slik Stortinget
fremme forslag om en
har bedt om.
samlet plan for fornyelse
og oppgradering av
Situasjonen er i hovedtrekk godt
vannforsynings- og
beskrevet i Dok 8 som slår fast at
avløpsnettet”. Stortinget ba
Norge er i desidert jumboklasse
regjeringen vurdere økonomiske
med et vann- og avløpsnett
incitamenter, retningslinjer for
som nesten ikke fornyes.
minstestandarder, tiltak for å
Fornyelsesprosenten ligger på 0,6
styrke bransjens kompetanse og
%. Det betyr at det vil ta mer enn
rekruttering og en rekke andre
150 år å få skiftet dagens nettverk.
forhold.
Lekkasjene av drikkevann tilsvarer
nesten 50 % av vannproduksjonen
En samlet VA-bransje og mange
(i Sverige 15 %, i Danmark 8 %)
VA-ledere i i stat og kommune
og lekkasjene går for det meste
har fulgt nøye med i påvente
rett inn i avløpsrørene og videre
av konstruktive tilbakespill fra
til renseanlegg som allerede
Regjeringen, men ingen er i stand
er overbelastet. En ond sirkel
til å registrere noe som helst….
– og det blir bare verre når ingen
modernisering finner sted.
Hva skjer, Ib Thomsen? Du
er stortingsrepresentant for
Både Stortinget og en samlet
Fremskrittspartiet og sitter i
VA-bransje venter med spenning
Kommunal- og forvaltningspå Regjeringens tilbakemelding.
komiteen. Venter dere fortsatt
på svar?
Fakta om VA-nettet
Lengde av kommunalt avløpsnett er 48 000 km. Lengde av kommunalt drikkevannsnett er 46 000 km.
Vannproduksjonen fra vannverkene er ca. 500 liter per person og døgn. Vannforbruket i husholdningene er ca
185 liter per person og døgn. Lekkasjene i norske drikkevannsnett er i gjennomsnitt ca. 200 liter per person og
døgn. Fornyelsen av drikkevannsnettet er på ca 0,6 % per år av total lengde, men ca 1/3 av drikkevannsnettet
ligger likevel hos vannverk som praktisk talt ikke gjennomfører noen fornyelse.

B
Dansk suksess med
benchmarking
For fire år siden etablerte DANVA et
benchmarking-system som har gitt
oppsiktsvekkende gode resultater:
Vannforsyningen er bedret med 21%
i løpet av de fire årene samtidig som
avløpshåndteringen er bedret med 7%.
Samtidig har vann- og avløpsverkene
fått bedre planer og systemer for
en systematisk opphenting av det
etterslepet Danmark også har når
det gjelder å få skiftet ut nedslitte
ledningsnett. Gjennom samme periode
har kostnadene til drift og vedlikehold
ved de vannverk som har deltatt i
benchmarking prosessen falt fra 830
mill. dk til 658 mill. Det tilsvarer 21%.
Tilsvarende tall for avløp er altså 7%.
Forbrukernes tilfredshet med
vannforsyningen er høy…og stigende.
Det viser løpende meningsmålinger
som gjennomføres av frittstående
institutter. Også tilfredsheten med
avløpssystemene er stor.

Den gjennomsnittlige danske bruker ca.
125 liter vann i døgnet. Det er 28,2%
mindre enn hva han brukte i 1989. Og
det skyldes ikke at danskene drikker
desto mer øl. Forklaringen er rett og
slett at det danske nettverket for vann
og avløp er blant de beste i verden og
at lekkasjer fra VA-nettet er strengt
overvåket. De kommuner som opererer
med høye lekkasjetall, blir faktisk
bøtelagt.
Dansk drikkevann kommer
nødvendigvis ikke fra fossefall i
fjellheimen, men fra grunnvann, og
vann og avløp er desentralisert slik
at de drøyt 5 millioner dansker får
vann fra ca. 160 kommunale og 2500
privateide vannverk. Eierne av vann- og
avløpsanleggene er organisert i den
landsdekkende foreningen DANVA som
arbeider for stadig bedre vannkvalitet
– og lavere priser til forbrukerne.
OVAL

Opplysningsutvalget
VA-ledningsnett

- Etter fire år med systematisk
benchmarking viser de nye tallene
at bransjen kan effektivisere seg
samtidig som man prioriterer kvalitet,
sikkerhet, miljø og forbrukertilfredshet,
sier Carl-Emil Larsen i DANVA.
– Bransjen har fått et godt grep på
moderniseringsprosessen og med vårt
benchmarkingsystem har vi bygget
opp et ubyråkratisk ledelsesverktøy
som kan være et godt utgangspunkt for
forhandlinger mellom stat og bransje
når målene for effektivisering, service
og miljø skal legges.
I Norge opererer vi som kjent med et
svært gammelt VA-nett der over 30% er
lagt før 1971. Lekkasjene av drikkevann
ligger på min. 200 liter pr. person pr.
døgn – noe som igjen overbelaster et
like dårlig avløpssystem og tilhørende
renseanlegg.
Norske myndigheter har lenge varslet
at man ønsker å innføre benchmarkingsystemer for norske vann- og
avløpsaktører, men så langt har det ikke
skjedd noe som helst.
Vil du vite mer om danskenes
VA-organisering kan du søke på
Internettadresse www.danva.dk
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Mattilsynets

vannverksrapport
snart klar

Mattilsynets Tor Odd Silseth lover
vannverksrapport straks over påske.
- Da vi iverksatte vår
vannverkskontroll, var det jo fordi vi
hadde en mistanke om at forholdene
ikke var like tilfredsstillende overalt.
Og det har vi fått bekreftet. Det
har blitt en del pålegg og kritikk
fra vår side. Vi har måttet ilegge
tvangsmulkt og vi har også sett oss
nødt til å stenge et enkelt vannverk.
Tor Odd Silset ved Mattilsynet
er i gang med å få inn de siste
rapportene og sorterer dem i
ulike kategorier. Planen er at
sluttrapporten skal foreligge rett
over påske.
Mattilsynets landsomfattende
vannverkskontroll har tatt for seg
mer enn 350 vannverk – store og
små – og denne tilsynsjobben er
gjennomført med full deltakelse fra
alle Mattilsynets 63 distriktskontorer.
- Tilstanden blant vannverkene er
på ingen måte tilfredsstillende og
vi håper politikere både sentralt og
lokalt tar vår rapport på alvor. Vi
tror også den vil være interessant
lesning for hele bransjen og ikke
minst for de vannverksansvarlige
selv.
Media vil sikkert også finne
Mattilsynets rapport interessant for
sine lesere, seere og lyttere, for til
syvende og sist er det jo forbrukeren
i enden av vannrøret det dreier seg
om.
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