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Sammendrag 

Bakgrunn 

Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i Skien, jf. KU-sak 15/20.  

Vi har undersøkt følgende problemstillinger: 

1. Sikrer kommunen at vannforsyningssystemet har tilstrekkelig mengde og kvalitet? 

2. Sikrer kommunen at systemet for avløp har tilstrekkelig kvalitet? 

 

Skien kommunen har et omfattende og oppdatert planverk for fornying og vedlikehold av vann og 

avløp. I den vedtatte hovedplanen for vann og avløp er det en målsetning om gjennomsnittlig 1 % 

fornyelse av ledningsnettet per år. Hovedplanens målsetninger om utskiftningstakt er ikke i 

samsvar med nasjonale målsettinger for vann på 2 %, men kommunen har vurdert at 

utskiftningstakten er forsvarlig. Kommunens målsetting er nådd i den undersøkte perioden.  

Hovedplanen forutsetter at kommunen gjør større investeringer på vann utover fornying av 

ledningsnettet. De største investeringene er for tiden ringforbindelse på hovedledningsnettet og 

ledning for reservevann fra Porsgrunn.  

Kommunen har et godt system for å rapportere hvert tertial og år. Rapporteringen er ikke fullt ut 

dekkende og informativ, og det mangler rapportering på noen av de sentrale målene.  

Vannkvaliteten er god. Lekkasjeandelen fra vannledningsnettet er imidlertid for høy. Kommunen 

jobber systematisk med å finne og tette lekkasjer.  

Innenfor avløp er rensekrav oppfylt. Dette gjelder også krav til andel som er tilknyttet offentlig 

avløpsnett. 

Kommunen har ikke hatt systematisk og dokumentert internkontroll på alle områder i den 

undersøkte perioden, men arbeider med tiltak for å bedre dette. Både på vann og avløp har 

kommunen oppdatert og utarbeidet skriftlige, overordnede internkontrolldokument i forbindelse 

med forvaltningsrevisjonen. Enhetene har tatt i bruk TQM i ulik grad.  

Kommunens ROS-analyser og beredskapsplaner for vann og avløp er ikke oppdatert. 
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Anbefalinger:  

Vi anbefaler kommunen: 

• å styrke arbeidet med internkontroll på vann og avløp 

• å systematisere arbeide med ROS-analyser og beredskapsplan  

• å sørge for at risikoanalysene er styrende for arbeidet med internkontroll- og beredskap.  

 

 

Skien 05.01.2021 

Vestfold og Telemark revisjon IKS 
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1. Innledning 

1.1. Kontrollutvalgets bestilling 

Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i Skien kommune i sak 29/20. Bestillingen er i 

samsvar med kommunens plan for forvaltningsrevisjon.  

Reglene om forvaltningsrevisjon står i kommuneloven § 23-2, første ledd bokstav c, jf. § 23-3 og § 

24-2 og i forskrift om kontrollutvalg og revisjon.  

 

1.2. Bakgrunn 

Kommunen skal sørge for en tilstrekkelig og sikker vannforsyning, og en miljømessig riktig 

avløpshåndtering. Alle kommuner skal ha beredskapsplaner for drikkevannsforsyning. I mange 

kommuner er vann- og avløpsnettet gammelt og det er store kostnader knyttet til vedlikehold og 

fornying.  Klimatiske endringer med hyppige og voldsomme nedbørsmengder kan være en 

utfordring dersom ledningsnettet er gammelt og/eller underdimensjonert.  

 

1.3. Problemstilling og revisjonskriterier 

Rapporten handler om følgende problemstillinger: 

1. Sikrer kommunen at vannforsyningssystemet har tilstrekkelig mengde og kvalitet? 

2. Sikrer kommunen at systemet for avløp har tilstrekkelig kvalitet? 

 

Revisjonskriteriene1 i denne forvaltningsrevisjonen er i stor grad hentet fra drikkevannsforskriften, 

forurensingsloven og -forskriften, internkontrollforskriften og forskrift om plan for 

beredskapsplanlegging. Kriteriene framgår under hver problemstilling nedenfor.  

 

1.4. Avgrensning 

Basert på kommunens innrapportering til bedreVANN har vi lagt vekt på vedlikehold/fornyelse av 

ledningsnettet og beredskap, framfor kvalitet på vannproduksjon og overholdelse av rensekrav. 

Undersøkelsen er avgrenset mot kommunens generelle beredskapsplikt. 

                                                

1 Det skal alltid etableres revisjonskriterier i forvaltningsrevisjon, jf. forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 15. 
Revisjonskriterier er de regler og normer som gjelder innenfor det området vi skal undersøke. Revisjonskriteriene 
er grunnlaget for revisors analyser, vurderinger og konklusjoner.  
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Forvaltningsrevisjonen gjelder i hovedsak perioden fra hovedplan for vannforsyning og avløp ble 

vedtatt i 2017.  

Rapporten omhandler ikke slam, kommunale gebyrer og selvkostberegning. 

 

1.5. Metode og kvalitetssikring 

Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av forvaltningsrevisor Bente Hegg Ljøsterød og Gerd 

Smedsrud, med Kirsti Torbjørnson som oppdragsansvarlig. 

Vi har intervjuet ansatte som jobber med vann og avløp i kommunen. Videre har vi innhentet 

statistisk materiale fra KOSTRA og bedreVANN, og gått gjennom sentral dokumentasjon, som 

vann- og avløpsplan, internkontroll og beredskapsplaner. 

Det står mer om metode og tiltak for kvalitetssikring i vedlegg 3 til rapporten.  

 

1.6. Kommunedirektørens/rådmannens uttalelse  

Rapporten er presentert i et møte med administrasjonen i kommunen og sendt til uttalelse 

04.12.20, jf. forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 14. Uttalelsen har ikke ført til endringer i 

rapporten. Kommunedirektørens uttalelse ligger i vedlegg 1. 

 

1.7. Rapportens videre oppbygging 

I det videre vil vi først, i rapportens del 2, beskrive organiseringen av Enheten for vann og Enheten 

for avløp nærmere. Her vil vi også gi en samlet beskrivelse av det digitale kartet Gemini. Dette er 

sentralt for både vann og avløp, og dekker mange funksjoner. Vi vil vise til dette kartet flere ganger 

i rapporten.   

Vi vil deretter, i del 3, behandle planer og beslutningsgrunnlag, rapportering og kommunens mål 

om 1 % utskifting av både vann- og avløpsnettet felles.  

I rapportens del 4 vil vi se nærmere på enkelte krav som kun gjelder enheten for vann, og i del 5 vil 

vi vurdere krav som kun gjelder for avløp.  

I rapportens del 6 vil vi samlet konkludere og komme med anbefalinger.  
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2. Organisering 

2.1. Byutvikling, drift og kultur 

Kommunalområdet Byutvikling, drift og kultur er inndelt i fagområder, som igjen er inndelt i 

enheter. Enhetene Drift vann, Drift Avløp og Prosjekt og anlegg er en del av fagområdet 

Kommunalteknikk.  

Figur 1: Organisasjonskart BDK 

 

 

 

 

2.2. Enhet for Vann 

Enhet for Drift Vann har følgende oppgaver: 

 

• Drifte og vedlikeholde kommunens vannbehandlingsanlegg i Steinsvika.  

• Drifte og vedlikeholde kommunens vannledningsnett, 12 høydebasseng og 30 

vannpumpestasjoner  

• Drifte, vedlikeholde og sikre kommunens 6 vannverksdammer (2 er i aktiv drift som 

reservevannkilder – Ørnstjern og Ulvsvann)  

• Reparasjon og utbedring av vannlekkasjer på kommunalt vannledningsnett.  

• Arbeid med kommunenes nyanlegg innen (VAV) vann, avløp og veg.  
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Enhet for vann består av fjorten ansatte. Enheten er organisert slik: 

 

 

 

Vannverket i Steinsvika leverer vanligvis mellom 17 000-25 000 m3/døgn, med høyest vannforbruk 

om sommeren og lavest om vinteren. I 2019 var 52 600 innbyggere tilknyttet kommunal 

vannforsyning, av total befolkning på 54 942. Ledningsnettet var på 546 670 m i 2019. 

Statistikk fra bedreVANN2 viser at Skien kommune har god kvalitet på vannforsyning, bortsett fra 

ledningsnettets funksjon og alternativ forsyning, der standarden er mangelfull. 

 

2.3. Enhet for Avløp 

Enhet for Drift Avløp har følgende oppgaver: 

• Drifte og vedlikeholde kommunens avløpsrenseanlegg på Elstrøm  

• Produsere avløpsslam i kvalitetsklasse 1 og 2, samt distribuere avløpsslammet produsert 

av kommunens to avløpsanlegg.  

• Drifte og vedlikeholde kommunens 73 avløpspumpestasjoner  

                                                

2 Skien kommune deltar i bedreVANN.  bedreVANN lager nasjonal og kommunal statistikk. Statistikken tjener som 
grunnlag for forbedring av vannbransjens kvalitet på tjenestene, kostnadseffektivitet og bærekraft, samt resultatutvikling 
og benchmarking. 

VA sjef

Prosjekt/

prosjektering

Fagansvarlig

Vann

Driftansvarlig 
VANN                     

(1)

Formann VANN 
Vannbehandling        

(4)

Formann VANN 
Vannledningsnett 

(5+1)

Arbeidsgruppe 
Lekkasjesøking       

(2)

Fagansvarlig 

Avløp 

Kart og 
forvaltning

Elektro
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• Drifte og vedlikeholde kommunens avløpsledningsnett  

• Tømme septik fra private avløpsanlegg, samt føre kontroll av anleggene  

 

Enhet for Avløp består av 24 ansatte. Enheten er organisert slik:  

 

Elektro er markert grå. Dette fordi de arbeider på tvers av alle enhetene, men er organisert under 

avløp. 

 

Renseanlegget på Elstrøm renser kloakken fra  

• Gulset 

• Falkum/ Venstøp/ Jønnevall 

• Gimsøy/ Klosterskogen/ Bakkane/ Sykehuset 

• Skotfoss/ Melum 

• Åfoss 

Det blir renset ca 2 500 000 m3 vann pr år. Det rensede vannet fra Elstrøm renseanlegg renner ut i 

Farelva. Slamproduksjonen fra Elstrøm er på ca 2 900 tonn pr år. Slammet blir kalket og brukt som 

gjødsel i landbruket. Varme fra kloakken overføres til glykogen, som igjen overføres til en 

varmepumpe som varmer opp renseanlegget og brannstasjonen.  
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Kloakk fra resten av Skien blir ført til renseanlegget på Knarrdalstrand. Dette renseanlegget ligger i 

Porsgrunn kommune, og det rensede vannet renner ut i Frierfjorden. Anlegget er et samarbeid3 

mellom Porsgrunn og Skien kommuner, og blir driftet av Porsgrunn kommune.   

Statistikk fra bedreVANN4 viser at Skien kommune har god kvalitet på avløpsrensingen, men også 

her er ledningsnettets funksjon vurdert som mangelfull. 

 

2.4. Enhet for Prosjekt og Anlegg 

Enhet for Prosjekt og anlegg gjennomfører kommunaltekniske investeringer, med unntak av bygg. 

Dette innebærer at Prosjekt og anlegg planlegger og gjennomfører investeringer innenfor vann og 

avløp. Enheten har ansvaret for å fremskaffe tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for prioritering av 

tiltak innenfor vedtatte økonomiske rammer for vann og avløp. Enheten deltar også i kommunens 

beredskapsordninger etter behov, primært knyttet til vaktordning, vinterdrift, utfordrende vær- og 

flomsituasjoner og andre akutte hendelser. 

 

2.5. Gemini 

Skien kommune bruker det digitale kartsystemet Gemini, som leveres av Powel. Dette kartet er 

sentralt for arbeidet med vann og avløp, og beskrives som deres viktigste verktøy. Alle som jobber 

med vann og avløp har et nettbrett med det digitale kartet. Dermed kan de ta med seg kartet når 

de er ute og jobber, og oppdatere informasjon i kartet fortløpende.  

 

 

                                                

3 Dette har vært et såkalt § 27-samarbeid etter gammel kommunelov. Kommunene må etter gjeldende kommunelov § 
31-2 gjøre om § 27-samarbeid til enten interkommunale politiske råd eller kommunale oppgavefellesskap innen 
utgangen av 2023. 
4 Skien kommune deltar i bedreVANN.  bedreVANN lager nasjonal og kommunal statistikk. Statistikken tjener som 
grunnlag for forbedring av vannbransjens kvalitet på tjenestene, kostnadseffektivitet og bærekraft, samt resultatutvikling 
og benchmarking. 
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Figur 2: Utsnitt fra Gemini 

 

 

Bildet over viser hvordan kartet ser ut.  

• Blå ledninger: vann 

• Røde: Både kloakk og overvann 

• Grønne: kun kloakk 

• Sorte: Kun overvann 

• Hvitt symbol med rotte: installert rottefelle 

• Rødt symbol med i: innmeldt avvik. Her er det et hull i kumvegg som skal repareres. 

Her finnes også plassering av kummer og overløp og informasjon om forskjellig trykksoner på 

vannledninger. 

Via kartet kan man gå inn på hver enkelt eiendom og dokumentasjon knyttet til hver eiendom. Det 

gamle papirarkivet er skannet og lagt inn i kartet. Man kan finne gamle dokumenter knyttet til hver 
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eiendom, f.eks tegninger med mål og dokumentasjon på gamle vannlekkasjer, reparasjoner og 

utskiftinger.  

Det er forskjellige kartnivåer i det digitale kartet. Dermed slipper man å ha for mye informasjon 

oppe av gangen, men kan finne informasjonen på ulike nivå etter behov. 

Via kartet kan Vann og Avløp varsle innbyggere f.eks. ved et planlagt vedlikeholdsarbeid eller ved 

en uventet lekkasje.  

 

Figur 3 Merket område for å sende varsel 

 

 
Man merker av området med de berørte eiendommene i kartet, slik at det blir merket gult som i 

kartet over. Så finner programmet kontaktinformasjon til husstandene, det er de blå sirklene med 

et plusstegn. Så kan man velge en mal for tekst, og så velger man dato og klokkeslett for når det 

skal sendes.  Det kan sendes sms til mobiltelefoner og talemelding til fasttelefoner.  
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3. Planer, rapportering og 1 % utskifting av 

ledningsnettet 

 

3.1. Planverk for vann og avløp 

 

3.1.1. Revisjonskriterier 

Plan for vannforsyning 
Både matloven, folkehelseloven og drikkevannsforskriften har til formål å beskytte og fremme 

befolkningens helse.   

Ifølge drikkevannsforskriften § 15 skal vannverkseieren sikre at vannforsyningssystemets 

distribusjonssystem er i tilfredsstillende stand og driftes på en tilfredsstillende måte, for å hindre at 

drikkevannet blir forurenset, og for å bidra til bærekraftig bruk av grunnvann og overflatevann. 

Videre skal vannverkseier sikre at det utarbeides en plan for hvordan distribusjonssystemet skal 

vedlikeholdes og fornyes, og at denne planen er oppdatert og følges.  

Regjeringen vedtok i 2014 nasjonale mål for vann og helse.5 «Innen 2020 bør den årlige 

rehabiliteringen for hele landet være 2 prosent av det totale vannforsyningsnettet», er et av 

målene.   

Ifølge kommuneloven § 14-4 skal økonomiplanen vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og 

strategier i kommunale planer skal følges opp. Dette innebærer at utskifting og utbygging av 

vannledninger høydebasseng vil være en del av kommunens budsjett og handlingsprogram. Ifølge 

kommuneloven § 14-5 skal kommunedirektøren rapportere på utviklingen i inntekter og utgifter 

minst to ganger i året, i tillegg til årsregnskap og årsmelding.  

 

Plan for avløp  
Det følger av kommuneloven § 11-1 første ledd at kommunen skal ha en samlet kommuneplan 

som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel. Av bestemmelsens annet ledd går det 

frem at kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og 

oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen.  

Det følger av forurensningsforskriften § 14-5 annet og tredje ledd, at den som er ansvarlig for 

avløpsnettet skal legge til grunn anerkjente metoder som beslutningsgrunnlag for rehabilitering av 

avløpsnettet.  

                                                

5 Regjeringen har vedtatt nasjonale mål for vann og helse 22.05.2014. Målene er basert på WHO/UNECE Protokoll for 
vann og helse. 
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Revisjonskriterier 
På denne bakgrunn har vi utledet følgende revisjonskriterier: 

Kommunen skal ha en oppdatert plan for vedlikehold og fornying av 

vanndistribusjonssystemet.  

Kommunen skal ha en plan for avløp. 

Vi vil i det videre se nærmere på de styrende dokumentene som gir rammene for arbeidet med 

vann og avløp i Skien kommune.  

 

3.1.2. Planverk – data 
 

Hovedplan for vannforsyning og avløp  

Skien kommune har hovedplan for vannforsyning og avløp 2017– 2036. Planen er vedtatt av 

bystyret i møte 14.09.2017 i sak 127/17. 

Hovedplan for vannforsyning og avløp omtales som en kommunedelplan etter plan- og 

bygningsloven §§ 11-1 og 11-2. Planen er den overordnede planen for utskifting. Administrasjonen 

prioriterer årlig rekkefølgen på rehabiliteringen av ledningsnettet, innenfor det som står i 

hovedplanen. Prioriteringene kommer til uttrykk i handlingsplanen, virksomhetsplanen og 

investeringsoversikten, se nedenfor. 

Det står i Hovedplanen at den bør revideres med 5-10 års mellomrom. I følge planstrategien er det 

ikke lagt opp til revisjon av planen i inneværende valgperiode. 

Innhold som angår Vann 
Planen inneholder risikovurderinger av vannledningene, og viser hvilke vannledninger kommunen 

mener det er størst behov for å skifte ut. Hovedplanen er en overordnet plan for utskiftning. 

Hovedplanen legger opp til følgende fornyelse i løpet av perioden 2016-2045: 

Hovedledninger og overføringsledninger: 32 km 

Fordelingsledninger: 136 km 

Fordelingsledninger:   168 km 

 

Dette gir en gjennomsnittlig fornyelsestakt over 30 år på 5,6 km pr år tilsvarende 1,02 % pr år. Av 

hovedledninger og overføringsledninger bør 20 km være fornyet innen 2025.  

 

For fordelingsledninger er denne framdriftsplanen foreslått: 
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I tillegg kommer følgende fornying/oppgradering: 

• det maskintekniske og elektriske anlegget på åtte pumpestasjoner fornyes innen 2025.  

• fire av tretten høydebasseng bør oppgraderes innen 2025 

 

Regjeringen har en nasjonal målsetting om utskifting av 2 % i året fra 2020 fram til 2035. Kravet i 

hovedplanen er å skifte ut i gjennomsnitt 1 % i året fram til 2045. Fornyingstakten er begrunnet i 

tilstanden til ledningsnettet. Det framgår av hovedplanen at utskifting av gamle ledninger ikke vil 

være nok for å opprettholde god forsyningssikkerhet. For at fornyelsestakten på 1 % skal være 

nok, er det en forutsetning at det det blir bygget nye pumpestasjoner, høydebasseng og 

vannledninger. Hovedplanen legger opp til følgende nye anlegg: 

• tre høydebasseng 

• nye vannledninger ca 9 km 

• trykkøkningsstasjon 

• ombygging av ledningsnettet i målesoner, slik at det er lettere å lokalisere lekkasjer. Målet 

er å redusere lekkasjetapet til 20-25 %. 

 

Ved hjelp av fornying og nye anlegg skal også brannvannforsyningen sikres.  

 

Mattilsynet har et pågående tilsyn på  

• Om det er gjort en god nok vurdering og håndtering av potensielle farer knyttet til 

distribusjonssystemet som kan true leveringen av nok, trygt drikkevann (§ 6, § 10, § 12 

siste ledd) 

• Om status for tilstanden til hele distribusjonssystemet er kjent (§ 15 første ledd, § 16) 

• Om det er lagt en plan for vedlikehold og fornying av distribusjonssystemet (§ 15 andre 

ledd) 

• Om denne planen er oppdatert og tilstrekkelig ambisiøs og konkret (§ 15 første og andre 

ledd) 

• Og om planen følges (§ 15 andre ledd) 
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Innhold som angår Avløp 
Innledningsvis i hovedplanen går det frem at kvaliteten på avløpstjenestene i Skien er god, men at 

det i forhold til nasjonale krav og føringer likevel er viktige mangler. Disse oppsummeres i følgende 

tre punkter: 

- Utslippet fra avløpsrenseanlegget er noe for stort 

- Utslippet fra avløpsnettet bygd etter fellessystemet er noe for stort 

- Som følge av disse utslippene er ikke vannkvaliteten i vassdrag og fjorder så god som den 

kunne ha vært. 

Det nevnes også på at i noen områder er faren for kjelleroversvømmelser for stor og at mange 

områder i Skien ikke er godt nok forberedt for klimaendringene som gir mer intenst regn om 

sommeren.   

I planen foreslås tiltak for å forbedre kvaliteten på VA-tjenestene. Innenfor avløp vil dette si tiltak 

som reduserer faren for kjelleroversvømmelser og forbedrer vannkvaliteten i vassdrag og fjorder. 

Ombygging fra fellessystem til separatsystem vil være det viktigste bidraget til forbedring av 

avløpstjenestene. Dette innebærer at spillvann og overvann føres i ulike ledninger. Det 

understrekes at dersom ikke ledningsnettet blir fornyet raskt nok vil kvaliteten på VA-tjenestene 

falle.  

Avslutningsvis i planen er foreslåtte tiltak på avløpsnettet oppsummert: 

 

Tiltakene oppsummeres slik: 

Det spillvannsførende avløpsnettet (unntatt trykkledninger) har en lengde på 361 km (123 km + 
238 km). Det er i rammen ovenfor foreslått at 130 km (100 km + 30 km) fornyes i løpet av de 
nærmeste 30 årene. Dette gir en fornyelsestakt på 4,3 km/år, eller 1,2 %.  
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Bakgrunnen for at kun 81 %/100 km av avløpsnettet lagt etter fellessystemet skal fornyes er at 
resterende 19 % /23 km er i god stand.  

For det spillvannsførende avløpsnettet gir dette en gjennomsnittlig fornyelsestakt over 30 år på 5,6 
km per år (1,02% per år). 

Til forslaget er det avslutningsvis stilt to viktige spørsmål, som deretter besvares: 

1. Er kvaliteten på dagens felles avløpsledninger så god at perioden med fornying av 
ledningene kan strekkes ut til 30 år? 

2. Det er foreslått å starte hovedfornyingen av avløpsnettet lagt etter separatsystemet 
først om 30 år. Er kvaliteten av dette ledningsnettet så god at det kan ventes til 2045 
med å starte fornying av ledninger lagt etter separatsystemet? 

Svaret på begge spørsmål er ja, dvs at det foreslåtte program for fornying og utbygging 
av vannledningsnettet er forsvarlig. …  

 

Normen for kommunale vann- og avløpsanlegg i Skien kommune 

Norm for kommunale vann- og avløpsanlegg stiller krav til prosjektering, teknisk utførelse, drift og 

vedlikehold av kommunale vann- og avløpsanlegg. Formålet med denne normen er å sikre at 

vann- og avløpsanlegg planlegges og uføres slik at funksjonskrav og krav til levetid blir tilfredsstilt, 

samt at framtidig drift, vedlikehold og fornying blir ivaretatt.  

Normen for kommunale vann- og avløpsanlegg i Skien kommune ble vedtatt av Skien bystyre den 

14.09.17 i sak 129/17. Den inneholder både generelle tekniske bestemmelser, som er felles for 

alle kommuner, samt tilleggskrav som gjelder bare for Skien kommune (lokale bestemmelser). 

Innledningsvis i normen går det frem at den inneholder de tekniske krav kommunen har vedtatt for 

å sikre den tekniske kvalitet med hensyn til overordnet målsetting i planer og rutiner når 

kommunen skal eie, drive og vedlikeholde anlegget. 

 

Handlingsprogram 2019 – 2022  

Kommunens handlingsplan som blir vedtatt årlig av bystyret, inneholder overordnede målsettinger 

for hvert år. I oktober 2018 utarbeidet Skien kommune Kommunalt handlingsprogram 2019-2022. 

Handlingsprogrammet beskriver status og kommer med mål for inneværende periode. De årlige 

målene for vannforsyning og avløpshåndtering har vært basert på hovedplanen for vannforsyning 

og avløp. 
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I kommunens økonomiplan6 framkommer budsjettet for enhetene, hvilke kjerneoppgaver enhetene 

har, og hvilke mål som gjelder for perioden.  

For perioden 2019-2022 var målene for enhet for Vann:  

• Årlig fornyingstakt på 1 % av vannledningsnettet, dvs. at ledningene i gjennomsnitt får en 

alder på om lag 100 år før de fornyes 

• Bygge hovedvannledningsnettet slik at det lages ringforsyninger og 

vannkapasitetsforbedringer 

• Forsterke lekkasjesøking 

For perioden 2020-2023 er målene for enhet for Vann: 

• Vannverkene i Skien og Porsgrunn er knyttet bedre sammen – utgjør hverandres 

reservevannkilder- Porsgrunns vann skal nå opp til Telemark sentralsykehus og Skien 

sentrum i krisesituasjoner. 

• Vannlekkasjer er redusert med 5 prosent i 2020 fra 40 prosent vanntap i 2018.  

For perioden 2019-2022 var målene for enhet for Avløp: 

• Separere/ reparere ledningsnettet for å: 

o Forbedre vannkvalitet i vassdrag 

o Forebygge antall tilbakeslag i kjellere 

o Redusere tilførselen av overvann til renseanleggene 

• Øke tilknytningen av boliger med utslipp til vassdrag 

For perioden 2020-2022 er målene for enhet for Avløp: 

• overholde fylkesmannens krav om rensegrad på avløpsrenseanlegget 

• overholde fastsatte kvalitetskrav til produsert slam 

• kontinuerlig drift på kommunens avløpspumpestasjoner 

• øke tilknytningen av boliger med utslipp til vassdrag 

• separere/ reparere det kommunale ledningsnettet for å: 

o Forbedre vannkvalitet i vassdrag 

o Forebygge antall tilbakeslag i kjellere 

o Redusere tilførselen av overvann til renseanleggene 

 

                                                

6 Vedtatt av bystyret i for 2019 i møte 14.12.18 sak 171/18 og for 2020 i møte 12.12.19 i sak 57/19 
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Virksomhetsplan 

Kommunalområdet Byutvikling, drift og kultur utarbeider årlig en virksomhetsplan7 som har blitt 

vedtatt av tilhørende utvalg. Virksomhetsplanen er en konkretisering av bystyrets handlingsplan. I 

virksomhetsplanen har enhet for Prosjekt og anlegg lagt fram en liste over hvilke strekninger 

ledninger skulle skiftes ut i 2019 og 2020.  

I virksomhetsplanen ligger det et vedlegg som viser hvilke strekninger der ledningsnettet skal 

fornyes i kommende år, hvilke dammer som skal rehabiliteres, nye strekninger med vann- og 

avløpsledning, tiltak for å redusere lekkasjer, nye flomveger osv.  Det er enhet for Prosjekt og 

anlegg som gjennomfører disse arbeidene på vegne av enhetene for Vann og Avløp. 

 

Investeringsoversikten 

Vann- og avløpsenheten har utarbeidet et Excel-ark med tittelen Investeringsoversikten VA 2020-

2022. Oversikten viser prosjekter som er under gjennomføring, og hvor ledningsnettet bør 

rehabiliteres. Det er et dokument som oppdateres gjennom året. Her omprioriteres etter behov, 

f.eks. når det skjer ting akutt. Investeringsoversikten ligger til grunn for listen i virksomhetsplanen 

som Prosjekt og anlegg jobber etter.  

Om avløpsrør skal skiftes, så skiftes også vannrør, og omvendt.  Det varierer fra år til år hvor mye 

som skiftes ut på vann- og avløpsnettet. Vann- og avløpsnettet følger ikke hverandre fullstendig. 

Når det føres regnskap fordeles utgiftene slik at dersom vannenheten er initiativtaker, føres 

utgiftene på vannenheten, selv om avløpet også er fornyet, og omvendt. På slutten av året blir det 

gjort en samlet vurdering om utgiftene er rimelig fordelt.  

 

Saneringsplan 

Skien kommune er i ferd med å ferdigstille en saneringsplan8 innenfor avløp. Planen bygger på 

hovedplanen, og vil fungere som beslutningsgrunnlag for de videre prioriteringene. Norconsult står 

for dette arbeidet, og første utkast er akkurat ferdig. Saneringsplanen vil detaljere øvrig planer, og 

bli mer konkret på prioriteringene. Leder for avløpsenheten understreker likevel at de alltid har 

vurdert sine prosjekter ut fra resipient, og at det vil gjøres fremover også. Saneringsplanen er 

oppdelt i tre planperioder: 2021-2025, 2026-2030 og 2031-2036. 

 

3.1.3. Planverk – vurdering 

                                                

7 Vedtatt av hovedutvalg for teknisk sektor i møte 12.02.19 i sak 18/19 for 2019 og i utvalg for klima, miljø og byutvikling i 
møte 11.02.20 sak 16/20 for 2020 
8 En detaljert rehabilieringsplan 
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Vi har undersøkt om kommunen har plan for vanndistribusjon og avløp, og om planen for 

vanndistribusjon er oppdatert.  

Skien kommune har med hovedplan, handlingsplan og årlige styringsdokumenter et planverk for 

fornying og vedlikehold av vannforsyningen og avløpssystemet. Handlingsplanen og 

virksomhetsplanen oppdateres årlig.  

Hovedplanen fra 2017 danner grunnlaget for det samlede planverket. Her er det lagt opp til 

revisjon etter 5 – 10 år, dvs etter 2022.  

Hovedplanens målsetninger om utskiftningstakt er ikke i samsvar med nasjonale målsetninger, 

men kommunen har vurdert at utskiftningstakten er forsvarlig.  

 

3.2. Rapportering til politisk nivå  

 

3.2.1. Revisjonskriterier 
Ifølge kommuneloven § 14-4 skal økonomiplanen vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og 

strategier i kommunale planer skal følges opp. Kommuneloven § 13-1 sier at kommunedirektøren 

skal påse at vedtak som treffes av folkevalgte organer blir iverksatt uten ugrunnet opphold. Hvis 

kommunedirektøren blir oppmerksom på faktiske eller rettslige forhold som har sentral betydning 

for iverksettingen av vedtaket, skal han eller hun gjøre det folkevalgte organet oppmerksom på 

dette på en egnet måte.  

Ifølge kommuneloven § 14-5 skal kommunedirektøren rapportere på utviklingen i inntekter og 

utgifter minst to ganger i året, i tillegg til årsregnskap og årsmelding.  

Ifølge kommuneloven § 14-7 skal årsmeldingen redegjøre for virksomhetens måloppnåelse og 

andre ikke-økonomiske forhold som er av vesentlig betydning for kommunen eller innbyggerne.  

KS’ veileder «Orden i eget hus» anbefaler at administrasjonen rapporterer til folkevalgt nivå på 

status, måloppnåelse og prognose i forhold til handlingsplaner, også i tertialrapporteringer.  Vi har 

utledet følgende revisjonskriterium: 

Administrasjonen skal rapportere på status og måloppnåelse til politisk nivå i forbindelse 

med tertial- og årsrapportering 
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3.2.2. Rapportering til politisk nivå - data 
 

Rapportering 
BDK skal rapportere hvert tertial til politisk utvalg. Denne valgperioden er det utvalg for Klima, miljø 

og byutvikling (UKMB), for perioden 2015-2019 var det hovedutvalg for Teknisk sektor (HOTS).  

I 2019 ble det rapportert:  

• 1. tertialrapport på virksomhetsplanen til BDK i møte 04.06.19, sak 53/19 til hovedutvalg for 

teknisk sektor og videre til formannskapet 

• 2. tertialrapport på virksomhetsplanen til BDK i møte 15.10.19, sak 82/19 til hovedutvalg for 

teknisk sektor og videre til formannskapet 

• Årsmelding til formannskapet og bystyret (lagt fram i 2020) 

I 2020 ble det rapportert til UKMB:  

• 1. tertialrapport på virksomhetsplanen til BDK i møte 26.05.20, sak 63/20 

• 2. tertialrapport på virksomhetsplanen til BDK i møte 13.10.20 sak 107/20 

• Årsmelding ikke lagt fram foreløpig (legges fram i 2021) 

 

Tertialrapportering  
I virksomhetsplanen er målene satt opp skjematisk, der hvert mål er nummerert og det er en 

kolonne for frist. I tertialrapporteringen for 2019 og 2020 er målene satt opp i et tilsvarende skjema, 

med kolonne for frist og egen kolonne for resultat.  Det ikke er samsvar mellom nummerering og 

rekkefølge på mål i virksomhetsplan og i rapportering i 2019.  

I rapporteringen er resultatet angitt med fargekoder:  

• GRØNN – Tiltak, oppgave, oppdrag er gjennomført innen fristen eller er i rute i forhold til 

framdriftsplan og viktige milepæler 

• GUL – Usikkert om et tiltak, oppgave, oppdrag kan gjennomføres innen fristen, behov for 

forlengelse av frist begrunnes i merknad 

• RØD – Tiltak, oppgave, oppdrag er ikke gjennomført innen fristen. Begrunnes i merknad, 

evt begrunnet forslag til ny frist 

 Bildene under viser rapportering fra andre tertial 2020.  
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Figur 4: Rapportering fra enhet for Vann andre tertial 2020 

 

 

Målene nr. 1.1, 3.1 og 4.1 har ingen farge eller kommentar.  Her er fristen satt til 31.12, og det 

rapporteres ikke på status underveis. 

Mål nr. 2.1 er merket grønt. Det framgår ikke av teksten i målsettingen hva som er gjennomført/hva 

som skal til for å rapportere grønt. Målet gjelder kontinuerlig arbeid med å søke opp og tette 

lekkasjer.  

Mål nr. 5.1 er merket rødt, og for dette målet er det gitt en merknad. Det er ikke gitt begrunnelse 

eller forslag til ny frist, slik det står i tertialrapporten at merknaden skal inneholde.  
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Figur 5: Rapportering fra enhet for Avløp, andre tertial 2020 

 

Punkt 1.2 og 1.3 er merket rødt, og er forklart i merknad under skjemaet.  

Punkt 3.1, 3.2 og 4.1 har ingen farge eller kommenter. Her er fristen satt til 31.12, og det 

rapporteres ikke på status underveis 
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Figur 6: Rapportering fra Prosjekt og anlegg andre tertial 2020 

 

I rapporteringen på mål 1.1 vises det til vedlegg 8.2. Dette er vedlegget over investeringer som 

ligger i virksomhetsplanen. Det er ikke vedlagt i rapporteringen. Vedlegg 8.2 inkluderer også 

etablering av reservevannledningen mellom Porsgrunn og Skien. Dette er et av hovedmålene for 

2020 i økonomiplanen og i hovedplan for vann og avløp. Enhetsleder for vann opplyser at status i 

arbeidet er at vannledningen ikke er klar til bruk. Den er ikke koblet til ledningsnettet ved 

Menstadbrua. I Porsgrunn er vannledningen lagt for grunt i Lilleelva, og Porsgrunn kommune og 

entreprenøren skal i rettsak om tvisten.   Utviklingen i Porsgrunn er ikke omtalt i tertialrapporten, 

heller ikke framdriften på arbeidet med å koble ledningen i Skien. 

Et annet hovedmål som er inkludert i mål 1.1 er å lage ringforbindelse av hovedvannledningene 

mellom Rødmyr og Håvundvegen. Det er et av hovedmålene i økonomiplanen for 2019 og i 

hovedplan for vann og avløp. Arbeidet med dette pågår, men framdriften er ikke omtalt i 

tertialrapporten.  

I mål 2.1.1 og 3.1 er det ingen farge eller kommentar. Her er fristen satt til 31.12, og det 

rapporteres ikke på status underveis 

Til mål 4.1 er det en merknad om «Pågående prosjektering og regulering. En forenklet plan 

vurderes, samtidig som sikring av kummer er prioritert». 
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Årsrapportering 2019 
I årsmeldingen for 2019 er året oppsummert, se figur 7. 
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Figur 7: Fra årsmelding 2019, rapportering fra enhet for Prosjekt og anlegg.  
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Målet om utskifting av 1 % av ledningsnettet har blitt vurdert og rapportert på årsbasis, siden målet 

er et helårsmål, se mer om dette i pkt. 4.4. 

Målene som ble uttrykt i virksomhetsplanen og rapportert på i tertialmeldingene, var også 

rapportert på i årsmeldingen. Omtalen av prosjektene og rekkefølgen var annerledes i 

årsmeldingen enn i virksomhetsplanen og tertialmeldingen. 

 

3.2.3. Rapportering til politisk nivå – vurdering  
Kommunen har rutiner for jevnlig rapportering til politisk nivå, og har rapportert tertialvis, i samsvar 

med rutinene.  

Tertialmeldingene legger opp til å sikre at det blir rapportert på alle mål fra virksomhetsplanen, 

men dette er ikke fulgt opp fullt ut. Det er ikke praksis for å rapportere underveis/om framdrift på 

mål som har frist 31.12. Dermed kan man risikere at det ikke rapporteres så tidlig som mulig på 

manglende måloppnåelse eller risiko for at mål ikke blir nådd. Tidlig rapportering kan bidra til at det 

iverksettes tiltak som kan sikre at målene likevel nås. 

Vi har forstått at de viktigste prosjektene på vann er ringforbindelse på hovedvannledningene og 

reservevann fra Porsgrunn. Framdriften på disse to prosjektene er ikke eksplisitt omtalt i 

tertialrapportene for 2020.   

 

3.3. Krav om 1 % fornyelse av ledningsnettet 

 

3.3.1. Revisjonskriterium 
I nasjonale målsettinger for vann og helse har Regjeringen lagt til grunn at drift, reparasjoner og 

fornyelse/rehabilitering av ledningsnettet må være av et slikt omfang at etablerte målsettinger nås. 

Årlig utskifting/rehabilitering av vannledningsnett bør i gjennomsnitt være 2 % på nasjonalt nivå 

frem til 2035.  

Skien kommune har i hovedplan for vannforsyning og avløp 2017 – 2036 vedtatt en 

gjennomsnittlig fornyingstakt på 1 % av ledningsnettet årlig. Vi har utledet følgende 

revisjonskriterium: 

 

Kommunen skal gjennomsnittlig skifte ut 1 % av ledningsnettet årlig 

 

3.3.2. Krav om 1 % fornyelse av ledningsnettet – data 
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Tabellen under er basert på kommunens årsmeldinger, og viser hvor mange meter og prosent 

ledningsnett kommunen har fornyet i perioden 2016-2019. Vedtaket om 1 % fornying gjaldt 

imidlertid først fra 2018. 

    Antall meter fornyet - vann Prosent- 
vann 

Antall meter fornyet - avløp Prosent - 
avløp 

2016 4 748 0,89 % 5 025 1,13 % 

2017 5 096 0,92 % 3 299 0,74 % 

2018 6 617 1,13 % 3 664 0,84 % 

2019 7 904 1,44 % 5 180 1,23 % 

 

Vi kan se at kommunen på vannfeltet lå over målet både i 2018 og 2019. Innenfor avløp ble ikke 

målsettingen nådd i 2018, men i 2019 lå kommunen over målsettingen. 

Enhetsleder for Prosjekt og anlegg opplyser at manglende måloppnåelse i 2018 skyldtes flere 

forhold, blant annet at enheten fikk kapasitetsproblemer på grunn av naturlig avgang i personalet.  

I inneværende år forventer kommunen å nå målet om 1 % ledningsfornyelse innenfor både vann 

og avløp.  

Administrasjonen opplyser at det vil være noen variasjoner i fornyelsestakten fra år til år, men sett 

over litt tid (f.eks. 5 år) skal målet om 1 % fornyelse nås. Det blir ikke budsjettert ut fra beregnet 

kostnad for 1% fornying. VA-gebyrene er styrende for budsjettrammene, og det er ønskelig at 

disse er stabile fra år til år.  Noe av årsaken til variasjonen i fornyingen består i at det årlige 

forbruket (i kroner) kan variere litt mellom ulike år, selv om den årlige bevilgede budsjettrammen er 

forholdsvis forutsigbar og fast. Et mer- eller mindre forbruk i forhold til budsjett i inneværende år 

overføres til neste år – noe som fører til at faktisk disponibelt budsjett da vil variere noe fra år til år. 

Målet i hovedplanen er også definert som et gjennomsnitt i planperioden. 

Hovedplanen forutsetter at kommunen investerer i flere nyanlegg i tillegg til å fornye 1 % av 

ledningsnettet. Dette er nødvendig for å opprettholde god forsyningssikkerhet. Enhetsleder 

Prosjekt og anlegg påpeker at investeringsbehovet utover ledningsfornyelse, også må dekkes 

innenfor den samlede budsjettrammen. Disse investeringene varierer også fra år til år, og påvirker 

da hvor mye som kan benyttes til ledningsfornyelse.  

I politiske styringsdokumenter for 2021 er det antydet en ledningsfornyelse som er noe lavere enn 

1 %, fordi andre investeringer vil utgjøre en forholdsvis stor andel dette året.  

 

3.3.3. Krav om 1 % fornyelse av ledningsnettet – vurdering 
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Vi registrerer at takten for årlig utskifting av ledningsnettet varierer noe, men at målet om 1 % 

fornyelse nås sett over flere år i sammenheng, med andre ord gjennomsnittlig. Vi vil understreke 

viktigheten av tydelige budsjettforutsetninger og tilsvarende rapportering på dette området.  
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4. Vannforsyning  

Sikrer kommunen at vannforsyningssystemet har tilstrekkelig mengde og kvalitet? 

 

Til denne problemstillingen har vi utledet følgende revisjonskriterier9: 

• Kommunen skal sørge for at  

o ikke-planlagte avbrudd i vannforsyningen er mindre enn 0,5 time i snitt pr 

innbygger pr år 

o forsyningssikkerheten er bedre enn 99,95 prosent10.  

o lekkasje fra det enkelte ledningsnettet er mindre enn 25 prosent 

• Kommunen skal ha 

o skriftlig internkontroll for vannforsyningen 

o en internkontroll som inkluderer en risiko og sårbarhetsanalyse hvor effekter 

av klimaendringer er omfattet  

o en internkontroll som er oppdatert og implementert  

• Kommunen skal ha en prøvetakingsplan som skal følges. Prøvene skal være i 

samsvar med forskriftskrav. 

• Kommunen skal ha 

o ROS-analyse og beredskapsplan innenfor vannforsyning 

o plan for beredskapsøvelser 

o gjennomført beredskapsøvelser med relevant personell 

o gjort tiltak for å følge opp målet om økt i kapasitet over kommunegrensene for 

bedre reservevannforsyning 

 

4.1. Kommunens måloppnåelse  

 

4.1.1. Revisjonskriterier 
Regjeringen vedtok i 2014 nasjonale mål for vann og helse.11 Vi har hentet revisjonskriterier 

direkte fra noen av målene i punkt (e):  

Kommunen skal sørge for at  

                                                

9 Utledningen av revisjonskriteriene står under hvert punkt nedenfor. 
10 Forsyningssikkerhet = Antall innbyggertimer uten avbrudd i forsyningen/Antall innbyggertimer 

totalt * 100. 

 
11 Regjeringen har vedtatt nasjonale mål for vann og helse 22.05.2014. Målene er basert på WHO/UNECE Protokoll for 
vann og helse. 
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o ikke-planlagte avbrudd i vannforsyningen er mindre enn 0,5 time i snitt pr 

innbygger pr år 

o forsyningssikkerheten er bedre enn 99,95 prosent.  

o lekkasje fra ledningsnettet er mindre enn 25 prosent 

 

 

4.1.2. Kommunens måloppnåelse – data  
Vi har hentet tall fra KOSTRA og beregnet andeler og prosenter, slik det kommer fram av tabellene 

under.  

Avbrudd i vannforsyningen 

Avbrudd i vannforsyningen kan skje ved planlagt vedlikeholdsarbeid. Når det skjer noe akutt, kan 

det bli ikke-planlagte avbrudd i vannforsyningen.  

I KOSTRA er det oppgitt tall for antall innbyggertimer med ikke-planlagte avbrudd i den 

kommunale vannforsyningen pr år. Dette er delt på antall innbyggere tilknyttet kommunal 

vannforsyning. 

Tabell 1: Ikke-planlagte avbrudd 

 

2019 2018 2017 

Ikke-planlagte avbrudd i vannforsyningen i timer i 
snitt per innbygger per år  

0,09 0,07 0,16 

 

Forsyningssikkerheten 

Antall innbyggertimer uten avbrudd i vannforsyningen og antall innbyggertimer totalt i 

vannforsyningen er begge parametere som det er oppgitt tall for i KOSTRA. Antall innbyggertimer 

er antall innbyggere som mottar vannforsyning ganger med antall timer i et år. 

Forsyningssikkerhet = Antall innbyggertimer uten avbrudd i forsyningen/Antall innbyggertimer totalt 

* 100.     

Tabell 2: Forsyningssikkerhet 

 

2019 2018 2017 

Forsyningssikkerheten i prosent. 99,999 % 99,999 % 99,998 % 
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Lekkasjer 

Hvor stor lekkasje det er i ledningsnettet er beregnet i prosent av hvor mye vann som er produsert 

ved vannverket. Kommunen har en beregning på hvor stort vannforbruket er i kommunen. 

lekkasjen er differansen mellom hva som er produsert og hva som er forbruket.  

Tabell 3: Lekkasjer i prosent av total vannproduksjon 

 

2019 2018 2017 

Lekkasje fra ledningsnettet i prosent 31 % 40 % 39 % 

 

Ifølge hovedplan for vannforsyning og avløp er rør med galvanisert stål og asbestsement mest 

utsatt for lekkasjer. Derfor er disse ledningstypene prioritert i hovedplanen, og skal skiftes ut innen 

2025.  

Arbeid med å avdekke og tette lekkasjer 
Enhet for Vann arbeider med å avdekke og tette lekkasjer. Enheten har støymålere som fører logg 

over støymåling som kan plasseres ned i kummer. Når det renner vann i rørene, blir dette 

registrert som støy. Om natta blir det brukt lite vann, og hvis det er mye støy om natta, indikerer 

det at det er vannlekkasje i det aktuelle området. Nytt i 2020 er at støymålerne har et sim-kort og 

GPS, slik at de sender ut signal om hvor de er, og informasjon om støy som de har registrert. 

Enhet for Vann kan se i Gemini (det digitale kartet) hvor loggerne er plassert og hvor mye støy 

som er målt.  

Kjente lekkasjer skal som hovedregel tettes så raskt som mulig. Lekkasjer blir prioritert etter hvor 

stor lekkasjen er og hvor mye skade den gjør. Dermed vil store lekkasjer som gjør mye skade bli 

tettet umiddelbart, uavhengig av tidspunktet for lekkasjen. Når kommunen finner små lekkasjer 

som gjør lite skade, kan reparasjonen vente til de har funnet flere små lekkasjer, og koordinere 

tettingsarbeidet. Dette er mer effektivt og billigere.  

 

4.1.3. Kommunens måloppnåelse – vurdering  
Skien kommune har vesentlig færre ikke-planlagte avbrudd enn de nasjonale målene, og god 

forsyningssikkerhet. 

Kommunen har ikke nådd målet om at lekkasjen fra ledningsnettet er lavere enn 25%.  Mengden 

vann som lekker ut er redusert fra 2018 til 2019, men er fortsatt betydelig høyere enn de nasjonale 

målene.  
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4.2. Internkontroll for vannforsyningen 

 

4.2.1. Revisjonskriterier 
Ifølge drikkevannsforskriften § 6 skal vannverkseier identifisere farene som må forebygges, fjernes 

eller reduseres til et akseptabelt nivå for å sikre levering av tilstrekkelige mengder helsemessig 

trygt drikkevann. Vannverkseier skal sikre at tiltak identifiseres og gjennomføres. 

Ifølge drikkevannsforskriften i § 7 skal vannverkseier etablere internkontroll og sikre at denne 

følges opp. Internkontrollen skal tilpasses vannforsyningssystemets art og omfang. 

Internkontrollen skal minst omfatte 

a) hvordan vannforsyningssystemet er organisert, og hvordan ansvaret og myndigheten er 

plassert  

b) rutinene vannverkseier har etablert for å sikre at kravene i forskriften etterleves 

c) registreringer som viser at rutinene etterleves 

d) rutinene som følges dersom det oppstår avvik etter kravene i forskriften 

e) rutinene som følges for å hindre at avvik fra regelverket gjentar seg 

Internkontrollen skal være skriftlig. Vannverkseier skal sikre at internkontrollen er oppdatert og at 

alle som bidrar til å produsere og levere drikkevannet arbeider i samsvar med denne. 

Punkt f i regjeringens nasjonale målsettinger for vann og helse sier at internkontrollen skal 

inkludere en risiko- og sårbarhetsanalyse, hvor effekten av klimaendringer er omfattet. 

Drikkevannsforskriften § 5 stiller krav om sikker levering av tilstrekkelige mengder helsemessig 

trygt drikkevann. Drikkevannet skal være i samsvar med kravene i § 5 på følgende steder: 

• ved påkoblingspunkter mot andre vannforsyningssystemer 

• ved påkoblingspunkter mot interne fordelingsnett eller enkeltvannforsyninger 

• ved tappepunkter som vannverkseieren er ansvarlig for 

• der vannet forlater en vanntank som vannverkseieren er ansvarlig for 

Ifølge drikkevannsforskriften §§19, 20 og 21 skal vannverkseier ha utarbeidet en prøvetakingsplan 

for vannforsyningssystemet. Det er satt minstekrav til råvannsprøvene og drikkevannsprøvene.  

På denne bakgrunn har vi utledet følgende revisjonskriterier: 

Kommunen skal 

• Kommunen skal ha skriftlig internkontroll for vannforsyningen 
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• Kommunens internkontroll skal inkludere en risiko og sårbarhetsanalyse hvor 

effekter av klimaendringer er omfattet  

• Administrasjonen skal ha en internkontroll som er oppdatert og implementert 

• Administrasjonen skal ha en prøvetakingsplan som skal følges. Prøvene skal være i 

samsvar med forskriftskravene. 

 

4.2.2. Internkontroll for vannforsyningen - data 
 

Skriftlig internkontroll dokumentasjon 

Leder for Vann har utarbeidet et overordnet internkontrolldokument i forbindelse med denne 

forvaltningsrevisjonen.  

Dokumentet er utarbeidet i august 2020, og følger internkontrollforskriften § 5 i sin oppbygning. Det 

innleder med en oppdatert oversikt over regelverket som gjelder innenfor hovedområdene 

drikkevann og dammer, forurensing, miljø og helse, strålevern, brann- og eksplosjonsvern, el-

sikkerhet og arbeidsmiljø. Dokumentet inneholder også en oversikt over Vannenhetens 

organisering, og en nærmere beskrivelse av alle ansattes myndighet- og ansvarsområder, 

inkludert vaktordninger. Det fremkommer også mål for helse-, miljø- og sikkerhet. 

ROS-analyse og beredskapsplan er også en del av internkontrollen. Vi omtaler disse dokumentene 

nærmere under pkt. 4.3 nedenfor. Hovedplan for vann og avløp inneholder også ROS-analyser, 

selv om begrepet ikke er i bruk i det dokumentet. Hovedplanen påpeker hvilke sårbarheter som er 

knyttet til vannbehandlingsanlegget i Steinsvika og i ledningsnettet, og det er vurdert hvor det er 

størst sannsynlighet at uønskede hendelser kan inntreffe.  

Det går frem av internkontrolldokumentet at alle som arbeider med vannverksanleggene i Skien 

kommune skal arbeide aktivt for at gjeldende rutiner blir fulgt, samt for å medvirke til at rutinene er 

under kontinuerlig forbedring og utvikling. Det går også frem at alle som arbeider med vannanlegg 

i Skien kommune årlig skal gjennomgå de arbeidsrutiner og prosedyrer som gjelder for avdelingen.   

Per i dag ligger enhetens internkontrolldokumenter digitalt i kommunens filstruktur, på I-området. 

Skien kommune har TQM som internkontrollsystem. Dette er i begrenset grad er tatt i bruk av 

enhet for Vann. TQM blir brukt til å registrere kompetanse og kvalifikasjoner, f.eks. sertifikater og 

kurs. Per i dag ligger enhetens internkontrolldokumenter digitalt i kommunens filstruktur  

FDV-dokumentasjonen inneholder dokumentasjon på pumpestasjoner og vannbehandlingsanlegg, 

f.eks. service, garantier, beskrivelser av hvordan ting virker osv. Dette foreligger også i papir ute 

de respektive pumpestasjoner og vannbehandlingsanlegg m.v, fordi det ikke er tilgang til det 

digitale fellesområdet fra disse lokasjonene.  
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Internkontrollen skal omfatte alle deler av distribusjonssystemet. I 2017 hadde Mattilsynet tilsyn 

med høydebasseng. Mattilsynet vurderte at kommunen hadde gode sikkerhetstiltak knyttet til 

høydebassengene. Kommunen fikk pålegg om å forbedre internkontrollen knyttet til rengjøring av 

høydebassengene. 

Alle i enhet for vann har kommunal mobiltelefon. Her har de tilgang til TQM og e-post. Alle har 

også nettbrett med tilgang til det digitale kartet Gemini, se pkt. 3.5.  

 

Avvikssystem 

Avslutningsvis i det overordnede internkontrolldokumentet står en nærmere beskrivelse av rutiner 

for avvik. Fra 2021 skal avvik meldes i kommunens kvalitetssystem, TQM. Det framkommer av 

internkontrolldokumentet at det skal avholdes månedsmøter, hvor avvik blir gjennomgått og forslag 

til forbedringer blir tatt opp. 

For tiden har Enhet for Vann et avvikssystem basert på word, for å registrere avvik knyttet til 

vannkvalitet. Avviksmeldingen skal leveres på et skjema som enhetsleder har laget. Det er et 

skjema for Steinsvika, et for vannledningsnettet og et for reservevannverk. Skjema skal fylles ut av 

de som jobber på enhet for Vann og sendes enhetsleder. 

Rutinen inneholder mal for å dokumentere hvilke tiltak som er iverksatt etter et avvik. Et av 

tiltakene som skal dokumenteres er hvem som har blitt varslet om avviket i vannkvaliteten, blant 

annet Mattilsynet og kommunelegen, og når de er varslet. Malen er ikke oppdatert med muligheten 

for SMS-varsling til innbyggere. 

Det er registrert to avvik i 2020. Begge førte til midlertidig driftsstans ved vannverket i Steinsvika.  

 

Meldingssystem fra innbyggere 

Innbyggere kan gi meldinger til kommunen vis Skien kommunes nettside. Der kan de velge tema, 

og de som gjelder vann går til enhetsleder for Vann. Her kan publikum klage, si fra om feil og stille 

spørsmål.  

 

Prøvetaking 

En viktig del av internkontrollsystemet hos Vannenheten er prøvetaking. Enheten har en 

prøvetakingsplan. Det blir rapportert til Mattilsynet årlig på oppfølging av prøvetakingsplanen. 

Rutinene for prøvetaking inneholder et kart over punkter for prøvetaking rundt i kommunen og en 

prosedyre for hvordan prøvetaking skal utføres. Det er også utarbeidet en frekvenstabell som viser 

hvor ofte hvilke prøver skal tas på de forskjellige prøvepunktene. 
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Rapporten til Mattilsynet fra 2019 viser at Enhet for vann har tatt det antallet prøver som er 

planlagt, og at noen prøver er tatt flere ganger enn planlagt. Dette gjelder både prøver av råvannet 

og av det vannet som er ferdig behandlet. 

Resultatet av prøvene er i hovedsak tilfredsstillende. For koliforme bakterier12 var 2 av 773 prøver 

ikke tilfredsstillende i 2019. For Kimtall 22oC13 var 57 av 773 prøver ikke tilfredsstillende. I følge 

FHI regnes ikke disse prøvene som funn av sykdomsfremkallende bakterier, men tegn på at det 

kan forekomme biofilm i rørene. Ved ikke tilfredsstillende prøvesvar må det tas nye prøver. I noen 

tilfeller må rørene spyles for å fjerne biofilm i rørene.  

Mattilsynet hadde planlagt å ha tilsyn på prøvetaking i 2019. Etter at kommunen hadde sendt inn 

dokumentasjonen, prioriterte Mattilsynet å ikke undersøke Skien kommune nærmere.  

 

4.2.3. Internkontroll for vannforsyningen – vurdering  
Godt internkontrollarbeid innebærer blant annet at det er en sammenheng mellom rullerende 

risikovurderinger og håndtering av avvik som gjentar seg, slik at forbedring og læring kan skje, og 

risiko på området reduseres. Kommunens kvalitetssystem TQM legger til rette for dette. 

Enhet for vann har et skriftlig, overordnet internkontrolldokument som er utarbeidet i forbindelse 

med forvaltningsrevisjonen. Utover dette har vi i liten grad fått dokumentert enhetens internkontroll. 

Enhet for vann har ikke benyttet TQM verken til systematisk risikovurdering, systematisering av 

rutiner eller til avviksmelding og -håndtering. Ved bruk av TQM kunne internkontrollen vært mer 

oversiktlig, og de ansatte kunne hatt tilgang når de er ute i felt. 

Kommunen har en ROS-analyse som inngår i og ligger til grunn for beredskapsplanen, jamfør 

punkt 4.3.2.  

Kommune har en prøvetakingsplan i samsvar med kravene i drikkevannsforskriften, og den blir 

fulgt. Det er noen få avvik på prøvene, som er fulgt opp av kommunen.   

 

4.3. Beredskap 

4.3.1. Revisjonskriterier 

                                                

12 https://www.fhi.no/ml/drikkevann/nasjonal-vannvakt/Hva-forteller-mikrobiologiske-drikkevannsanalyser/  
13 https://www.fhi.no/ml/drikkevann/nasjonal-vannvakt/Hva-forteller-mikrobiologiske-drikkevannsanalyser/  

 

https://www.fhi.no/ml/drikkevann/nasjonal-vannvakt/Hva-forteller-mikrobiologiske-drikkevannsanalyser/
https://www.fhi.no/ml/drikkevann/nasjonal-vannvakt/Hva-forteller-mikrobiologiske-drikkevannsanalyser/
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Vannverkseier skal gjennomføre nødvendige beredskapsforberedelser og utarbeide 

beredskapsplaner.14 

Beredskapsplanen skal bygge på risiko- og sårbarhetsanalyse. Beredskapsplanen skal inneholde 

opplysninger om hvor ofte planen og risiko- og sårbarhetsanalysen skal evalueres og oppdateres. 

Evalueringer og oppdateringer skal dateres og dokumenteres.15  

Kommunen skal sørge for at personell som er tiltenkt oppgaver i beredskapsplanen er øvet og har 

nødvendig beskyttelsesutstyr og kompetanse.16  

Kommunen skal utarbeide plan for beredskapsøvelser og sikre at planen er oppdatert og følges 

opp.17 

Norsk vann18 har laget et rammeverk som beskriver ulike former for øvelser som kan 

gjennomføres. Arbeidet med en beredskapsøvelse kan deles opp i fire faser: Planlegging, 

gjennomføring, evaluering og oppfølging av tiltak. Evalueringen skal dokumenteres i en 

evalueringsrapport. Oppfølging av øvelser handler om å iverksette de forbedringstiltak som er 

identifisert under øvelsen og sammenfattet i evalueringsrapporten. Slike tiltak kan være praktiske 

og organisatoriske, eksempelvis oppdatering av beredskapsplanverk og oppfølging i arbeid med 

virksomhetsplanlegging. Virksomhetens ledelse må utpeke en ansvarlig for dette i organisasjonen, 

slik at oppfølgingen blir gjennomført. Oppfølgingen må ikke anses som fullført før endringer er 

iverksatt og implementert i dokumenter og organisasjon.19  

I hovedplan for vannforsyning og avløp 2017 – 2036 er det foreslått at Porsgrunn og Skien 

kommuner utreder økning i kapasiteten for utveksling av vann over kommunegrensene.  Økning av 

kapasiteten vil forbedre reservevannforsyningen for begge kommuner. Et av målene i 

handlingsplanprogramperioden 2019-2022 var å etablere reservevannforsyning Porsgrunn/Skien 

vannverk, som vil erstatte Ulvsvann som reservevannkilde.  

Kommunen skal  

• ha oppdatert ROS-analyse og beredskapsplan innenfor vannforsyning 

• ha plan for beredskapsøvelser 

• ha gjennomført beredskapsøvelser med relevant personell 

• ha gjort tiltak for å følge opp målet om økt i kapasitet over kommunegrensene for 

bedre reservevannforsyning 

                                                

14 Drikkevannsforskriften § 11. 
15 Forskrift om krav til beredskapsplanlegging §§ 2 og 3 
16 Forskrift om krav til beredskapsplanlegging § 7 
17 Drikkevannsforskriften §11, andre ledd 
18 Norsk Vann er den nasjonale interesseorganisasjonen for vannbransjen. Norsk Vann eies av norske kommuner, 
kommunalt eide selskaper, kommunenes driftsassistanser og enkelte private samvirkevannverk. 
19 https://norskvann.no/index.php/kompetanse/prosjekter/beredskap  

https://norskvann.no/index.php/kompetanse/prosjekter/beredskap
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4.3.2. Beredskap - data 
 

ROS-analyse og beredskapsplan 

Oppbygning 
Beredskapsplan og ROS-analyse for vannforsyningen er samlet i ett dokument.  

Beredskapsplanen omhandler hovedmål og ansvar, organisering av beredskapen, 

beredskapstiltak med utstyr og materiell, opplæring og øvelse. 

Beredskapsplanen har også en operativ del, med hvilke tiltak som skal iverksettes ved ulike 

hendelser. Som en del av dette ligger også ROS-analysen som også inneholder avhjelpende og 

forebyggende tiltak knyttet til de enkelte situasjonene som er analysert. 

ROS-analysen omhandler naturhendelser, teknisk svikt og rettede eksterne trusler. Det er en egen 

del som omhandler Steinsvika vannverk.  

Mattilsynet hadde tilsyn med beredskapsplanen i 2016 og skrev at «Mattilsynet fikk et svært godt 

inntrykk av det arbeidet som de ansvarlige ved Steinsvika vannverk har lagt ned i forhold til 

beredskap. Det er utarbeidet en detaljert og godt gjennomarbeidet ROS-analyse for hele 

vannforsyningssystemet, og det er i mange år blitt lagt ned et grundig arbeid på forebyggende og 

avhjelpende tiltak i forbindelse med alvorlige hendelser». 

Oppdatering 
Beredskapsplanen skal gjennomgås én gang i året. Enhetsleder skal lede gjennomgangen. Det 

framgår av planen hvilke revideringer/oppdateringer som er gjort, med tidspunkt og tema.  

• Den generelle delen av ROS-analysen ble oppdatert i 2014.  

• ROS-analysen for Steinsvika vannverk ble oppdatert i 2016.  

• Personelliste for vannverket, beredskapsøvelser og sårbare abonnenter ble oppdatert i 

2017.  

• Personelliste for vannverket og organisasjon er oppdatert i 2020. 

Den oppdaterte lista over personell ligger i et eget dokument. En tilsvarende liste inngår i 

dokumentet «Beredskapsplan og ROS-analyse». Stillingstitler andre steder i beredskapsplanen er 

ikke alltid oppdatert. For eksempel brukes enhetsleder for vannforsyning og avløp om det som nå 

heter virksomhetsleder. 

Det finnes eksempler på at dokumentet ikke har vært systematisk oppdatert. På side 38 finner vi 

f.eks. følgende setninger: «Disse tiltakene er samlet i en utbyggingsplan, og er innarbeidet i Skien 

kommunes langtidsbudsjett. De fleste av disse tiltakene vil sannsynligvis være gjennomført ved 

utgangen av 2010». 
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Det står i beredskapsplanen at den skal være delt i to dokumentpakker, der dokumentpakke A er 

definert som innledning, operativ del, administrativ del og vedlegg. Dokumentpakke B er ikke 

definert. Videre står det at den skal oppbevares en rekke steder, blant annet i beredskapshylle på 

Kaffehuset, hos driftsingeniør, på vannverket, hos kommunelegen og hos avdelingsleder for helse. 

Enhetsleder for vann opplyser at i praksis blir beredskapsplanen oppbevart digitalt på 

fellesområdet til enhet for Vann. I tillegg blir den oppbevart fysisk på vannverket.  

Varslingssystem 
Administrasjonen har opplyst at kommunen har et varslingssystem som brukes ved behov. Her 

kan kommunen sende ut sms-varsel til beboerne om det er noe. Aktuelle telefonnumre hentes i 

folkeregisteret. Dette varslingssystemet er ikke omtalt i beredskapsplanen for vann.  

Nødvann 
Nødvann er omtalt både i beredskapsplanen og hovedplan for vann og avløp.  

Nødvann er et begrep som brukes om tilbud av vann til innbyggerne når vann ikke kommer via det 

vanlige distribusjonsnettet. Det er inngått et formelt samarbeid om nødvann mellom kommunene i 

Drammensområdet, Vestfold og Nedre Telemark (Porsgrunn og Skien). Det er også et uformelt 

samarbeid med kommuner i Oslo-området. Samarbeidet i Nedre Telemark kan utvides til de andre 

kommunene i området. Samarbeidet innebærer at kommunene kjøper inn utstyr, og så kan 

kommunene låne utstyret av hverandre ved behov for nødvann. 

For samarbeidet mellom Drammensområdet, Vestfold og Nedre Telemark (Porsgrunn og Skien) er 

det kjøpt inn følgende utstyr:  

• 1 stk. 10 m3
 tank i rustfritt stål (med krokløft og innebygd vannpumpe (turtallsregulert)  

• 1 stk. beholder som inneholder 35 stk. 1 m3
 sammenleggbare palletanker  

• 2500 stk. 10 liter sammenleggbare vannkanner i polyetylen (kun for bruk i Skien)  

Beredskapsplanen opplyser at «Utstyret skal leveres i november 2016». Administrasjonen har 

opplyst i forbindelse med forvaltningsrevisjonen at utstyret er i bruk. 

Det er utarbeidet en liste over nødvendig materiell for reparasjon av vannledninger. Dette er i stor 

grad biler, men også en maskintralle, en gravemaskin og en hjullaster.  

Da Mattilsynet hadde tilsyn med beredskapsplanen i 2016, ble det påpekt at beredskapsplanen 

manglet kartlegging av viktige, sårbare abonnenters behov for nødvann. Vi kan ikke se at 

beredskapsplanen nå inneholder en slik kartlegging. Ifølge beredskapsplanen ble det i 2017 

utarbeidet en egen liste over sårbare abonnenter. Denne har vi ikke sett.  

Ingeniørvakt 

Det er en døgnbemannet «ingeniørvakt» på Kommunalteknikk som også er overordnet vakt i 

kommunen. Det er alltid noen på vakt, og vakten varer en uke. Ingeniørvakten kan alltid kontakte 

en rørlegger på vakt, hvis det er behov for uttrykning innenfor Vann. Ingeniørvakten kan også 
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kontakte de som har vakt på Vann. Ingeniørvakta står i lista over personell med 

kontaktinformasjon. Dette er ellers ikke omtalt i beredskapsplanen, men er omtalt i internkontrollen.  

 

Beredskapsøvelser 

Enhet for vann har dokumentet «Beredskapsplan Øvelser Vannforsyning 2020», som vi heretter vil 

kalle plan for beredskapsøvelser. 

Plan for beredskapsøvelser inneholder eksempler på øvelser som er aktuelt å utføre i Skien 

kommune. Det er satt krav til 1-2 øvelser per år. Det framkommer ikke av planen hvilke øvelser 

som er valgt framover i tid, eller hvilke kriterier som skal ligge til grunn for å velge øvelse for det 

enkelte året.  

I følge plan for beredskapsøvelser vil ledningsbrudd og andre svikt som skjer hyppig, fungere som 

øvelser som inngår i vanlig drift og vedlikehold. Dette er mindre krevende situasjoner. På samme 

måte som øvelser, gjør disse situasjonene at enheten lærer og får testet beredskapen slik at de 

står bedre rustet ved mer omfattende reparasjoner. 

Enhetsleder for Vann opplyser at to ganger i året kjøres fullskala-øvelse på 

vannbehandlingsanlegget i Steinsvika. Da blir vanlig strøm koblet fra, og vannverket kjøres på 

strøm fra aggregatet. Øvelsen varer i 36 timer (to dager og en natt). Det er alltid tilsyn når 

aggregatet kjøres, så da overnatter folk på anlegget. Disse øvelsene er ikke omtalt i plan for 

beredskapsøvelser. 

Enhetsleder for Vann opplyser at en gang i året har det vært gjennomført en øvelse der det blir 

sjekket at nøkkelpersoner/telefonnummer som er i beredskapsplanen er reelle, for eksempel 

kommune- og fylkesadministrasjonene, brannsjef, kommunelege, politiberedskap samt tekniske 

avdelinger hos nabokommuner. Denne øvelsen er omtalt som en varslingsøvelse i plan for 

beredskapsøvelser, og skal gjennomføres en gang i året. 

I plan for beredskapsøvelser er det dokumentert øvelser som er gjennomført siden 2017: 

• Bruk og test av interregionalt nødvannsutstyr med samarbeid med nabokommuner/fylker 

(2017)   

• Brudd på vannledning (2018) 

• Innkopling av vannforsyning fra Porsgrunn og Bamble (2019) 

• Beredskapsgjennomgang med sykehuset (2020) 

Da Mattilsynet hadde tilsyn med fokus på beredskap i 2016, ble kommunen pålagt å forbedre sin 

rutine for beredskapsøvelser.  

Reservevannforsyning 
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Dagens reservevannverk 
Det er nå to reservevannverk i Skien ved Ørnstjern og Ulvsvann. Reservevannverkene er klar til 

bruk ved behov. Disse vannverkene har bare rensing ved at vannet tilsettes klor for å drepe 

bakterier. Hvis det blir tatt i bruk, må mottakerne koke drikkevannet. Mattilsynet påpekte på tilsyn i 

2018, at dette ikke gir tilfredsstillende leveringssikkerhet. Enhet for Vann har vurdert å bygge ut 

Ørnstjern til et godkjent vannverk, men konklusjonen er at det vil være for dyrt i forhold til andre 

tiltak. De tiltakene kommunen har prioritert er ringforbindelse på hovedledningene og reservevann 

fra Porsgrunn. 

Ringforbindelse på hovedledninger 
Det går hovedledning med vann fra Steinsvika opp til et høydebasseng. Ved Geiteryggen deler 

hovedledningen seg. En går til høydebassengene i Trommedalen og videre mot Menstadbrua og 

Klyve osv. En går over Skotfoss, Gulset under Falkumelva, mot Gjerpen og bortover mot 

Borgåsen.  

Hvis det blir et brudd i vannledningen mot Skotfoss, vil dette området få vann fra 

reservevannverket på Ørnstjern. Enhetsleder for vann har vurdert at det vil redusere risikoen, hvis 

det bygges en vannledning under Skienselva ved Menstadbrua og videre opp til Ballestadhøgda 

der de to hovedledningene kan kobles sammen. Vannledning under Skienselva ved Menstadbrua 

er prosjektert, men ikke lagt. Vannledning videre til Ballestadhøgda er ikke påbegynt, heller ikke 

prosjektering. 

Reservevann fra Porsgrunn 
Skien og Porsgrunn kommuner samarbeider om å legge hovedvannledning for reservevann i elva 

mellom Menstadbrua i Skien og Urædd stadion i Porsgrunn, den går opp Lilleelva. Vannledningen 

er lagt i elva, den kommer opp ved Menstadbrua, men er ikke koblet til videre derfra. Den kommer 

også opp ved Tollnes og den er koblet til vannledningene på vestsiden av Skienselva.  

I Porsgrunn er den ferdig lagt, men den er ikke lagt dypt nok opp i Lilleelva. Porsgrunn kommune 

og entreprenøren skal i rettsak om dette. Vannledningen er derfor ikke i bruk enda.  

Ved Menstadbrua skal det bygges et hus der hovedvannledningen fra Porsgrunn skal kobles til 

hovedledningen som skal komme fra Trommedalen.  

Det er avtalt at reserveledningen skal kunne gi ca 8 600 m3/døgn. Dette gjelder begge retninger. 

Vannverket i Steinsvika leverer vanligvis mellom 17 000 - 25 000 m3/døgn. Så reserveledningen vil 

ikke dekke hele kommunens behov, men den vil dekke lavtrykksonen langs elva på begge sider, 

Skien sentrum og sykehuset. Hvis Steinsvika vannverk ikke kan levere vann, må resten av Skien 

få vann fra Ørnstjern.  

 

4.3.3. Beredskap – vurdering  
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Skien kommune har en beredskapsplan basert på en ROS-analyse. Beredskapsplanen og ROS-

analysen fikk gode vurderinger av Mattilsynet i 2016.  

Dokumentet framstår i dag som lite oppdatert. Deler av ROS-analysen er seks år gammel, og 

oppdateringen av organisatoriske endringer er ikke helhetlig og systematisk. Planen for å varsle 

innbyggerne er ikke oppdatert til moderne teknologi. Da planen ble gjennomgått i 2020, var den 

ikke gjennomgått på tre år, på tross av at kommunens rutine sier at den skal gjennomgås årlig.  

Enhet for vann har plan for beredskapsøvelser. Det er også gjennomført øvelser i tråd med planen 

og krav i forskrift. Det ikke fullt ut sammenheng mellom plan for beredskapsøvelser og de øvelsene 

som faktisk blir gjennomført.  

Skien og Porsgrunn kommuner er i gang med å bygge reservevannledning, i samsvar med 

hovedplan for vann. Kommunen er også i gan med å bygge ringforbindelse på 

hovedvannledningene. Begge disse prosjektene vil redusere behovet for reservevannverk.  

 

5. Avløp 

Sikrer kommunen at systemet for avløp er av tilstrekkelig kvalitet? 

 

Til denne problemstillingen har vi utledet følgende revisjonskriterier: 

Kommunen skal  

• ha oversikt over alle overløp og betydelige lekkasjer på avløpsnettet 

• rense avløpsvannet gjennom fosforfjerning, slik at fosformengden i avløpsvannet 

reduseres med minst 90 %  

• sørge for at tilknytningsgraden innen et rensedistrikt er minst 98 % 

• ha skriftlig dokumentert internkontroll for avløp i samsvar med 

internkontrollforskriften 

• ha en internkontroll for avløp som er oppdatert og implementert 

• ha en internkontroll som inkluderer en risiko og sårbarhetsanalyse, hvor effekter av 

klimaendringer er omfattet 

• ha en beredskapsplan innenfor avløp 

Her er noen begreper som er sentrale i fremstillingen: 

Definisjoner 

Avløpsvann: En felles betegnelse for vann som ledes vekk gjennom avløpsledninger. Vi skiller 
gjerne avløpsvann i spillvann og overvann.  
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Overvann: Vann som kommer fra regn eller snøsmelting, som renner fra tak, plasser og veier.  

Spillvann: Alt vann som har vært brukt i husholdninger, på sykehus, skoler, hoteller, restauranter, 
bedrifter, industri, vaskerier og mye mer. Alt spillvann skal til renseanlegg og renses på en 
tilfredsstillende måte.  

Resipienten: Bekk, elv, innsjø, fjorden eller annen vannkilde som mottar renset vann fra 
avløpsanlegg. 

Avløpsledninger/nett: Et transportsystem som er gravd ned i bakken, for å samle opp og føre bort 
avløpsvann.  
 
Felles avløpsledning: Fører både spillvann og overvann i samme ledning.  

(Separat) spillvannsledning: Fører kun spillvann. 

(Separat) overvannsledning: Fører kun overvann.  

Regnvannsoverløp: Når en felles avløpsledning ikke klarer å føre videre hele tilrenningen, blir noe 
avløpsvann avlastet til nærmeste vassdrag eller fjord. Dette er særlig aktuelt når det regner mye 
og/eller er sterk snøsmelting.  

 

5.1. Oversikt over alle overløp og betydelige lekkasjer  

 

5.1.1. Revisjonskriterium 
Det følger av forurensningsforskriften § 14-5 tredje ledd at den som er ansvarlig for avløpsnettet 

skal ha en oversikt over alle overløp20 på avløpsnettet. Oversikten skal inkludere eventuelle 

lekkasjer av betydning. Vi utledet følgende revisjonskriterium: 

Kommunen skal ha oversikt over alle overløp og betydelige lekkasjer på avløpsnettet. 

 

5.1.2. Oversikt over alle overløp og betydelige lekkasjer – data 
 

Overløp 

Av avløpsenhetens ROS-analyse, av 2014, går det frem at Skien kommune da hadde 85 

regnvannsoverløp. Disse fordelte seg på 

- 27 regnvannsoverløp ved pumpestasjoner (finoverløp)  

                                                

20: Når en felles avløpsledning ikke klarer å føre videre hele tilrenningen, blir noe avløpsvann avlastet til nærmeste 
vassdrag eller fjord. Dette er særlig aktuelt når det regner mye og/eller er sterk snøsmelting.  
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- 38 andre regnværsoverløp ved avskjærende avløpsledninger  

I dag har leder for avløpsenheten oversikt overløpene i et eget dokument. I tillegg har kommunen 

kontinuerlig oversikt over overløpene i Gemini. KOSTRA rapporterer at Skien kommune i 2017 

hadde 132 regnvannsoverløp, 138 i 2018 og 147 i 2019. Leder for avløpsenheten har bekreftet at 

kommunen fortsatt har 147 overløp i oktober 2020. 

I områder der man arbeider med rehabilitering, kan det være at det settes ned nye overløp. Når 

området er ferdigseparert, vil disse overløpene være «tørre» og aldri i bruk. Fordi det krever 

ressurser og kostnader å fjerne dem, blir de likevel ofte stående, men reelt antall overløp i drift går 

ned.  

 

Betydelige lekkasjer 

Leder for avløpsenheten opplyser at lekkasjer/brudd blir oppdaget av publikum eller ansatte som 

er ute på oppdrag. Melding om lekkasje blir umiddelbart ført inn i det digitale kartet. Dette gjøres 

enten av fagarbeideren som oppdager avviket, av driftsingeniør/ enhetsleder ved innkomne 

meldinger, eller av publikum selv via kommunens hjemmeside. Leder for avløpsenheten opplyser 

at disse forholdene blir umiddelbart prioritert utbedret. 

 

 

5.1.3. Oversikt over alle overløp og betydelige lekkasjer – vurdering 
Skien kommune har oversikt over overløp og lekkasjer i Gemini, samt i leders overordnede 

dokument, som oppdateres kontinuerlig. ROS-vurderingen er ikke oppdatert, og gir mangelfull 

informasjon om overløp.   

 

5.2. Rensing av avløpsvannet  

 

5.2.1. Revisjonskriterium 
Av forurensingsforskriften §§ 14-6 og 14-7 går det frem at kommunalt avløpsvann med utslipp til 

både følsomt og normalt område skal gjennomgå fosforfjerning. Ifølge § 14-2, ledd bokstav c er 

fosforfjerning en renseprosess der forformengden i avløpsvannet reduseres med minst 90 % av 

det som blir tilført renseanlegget. Vi har utledet følgende revisjonskriterium: 

Kommunen skal rense avløpsvannet gjennom fosforfjerning, slik at fosformengden i 

avløpsvannet reduseres med minst 90 %.  
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5.2.2. Rensing av avløpsvannet – data 
Leder for avløpsenheten forteller at de følger en prøvetakingsplan for rensing av avløpsvannet, 

basert på krav fra Fylkesmannen. Alle analyseresultater føres inn i et Excel-dokument, som vi har 

fått oversendt. Av dokumentet fremkommer prøvetaking både per dag og gjennomsnittlig per 

måned. Frem til vi mottok dokumentet, i august 2020, var fosformengden i avløpsvannet i 

gjennomsnitt redusert med 92,5 %. Leder for avløp opplyser at dette har vært stabilt bra lenge. 

Leders Excel-dokument brukes som grunnlag for månedlig rapportering til teknisk sjef i 

kommunen. Tallmaterialet er også grunnlaget for årlig rapportering til Fylkesmannen, KOSTRA og 

BedreVANN. 

Fylkesmannen har orientert avløpsenheten om at renseanlegget i Skien vil få krav om 

sekundærrensing (biologisk rensing). Kravet vil mest sannsynlig gjelde fra 2027. Biologisk rensing 

vil si at organiske forurensninger brytes ned ved hjelp av vannets eller avløpets egne bakterier. 

Denne rensemetoden brukes primært for å fjerne organiske stoffer, men kan også fjerne 

ammonium, nitrogen og fosfor. Oppgradering til biologisk rensing vil kreve en omfattende 

investering. 

 

5.2.3. Rense avløpsvannet – vurdering 
Basert på resultater fra avløpsenhetens prøvetaking vurderer vi at kommunen oppfyller 

forurensningsforskriftens krav om fosforfjerning. 

 

5.3. Tettbebyggelse tilkoblet offentlig ledningsnett 

 

5.3.1. Revisjonskriterium  
Ifølge Nasjonale mål for vann og helse, vedtatt av regjeringen i 2014, pkt. d, skal alle innenfor en 

tettbebyggelse være tilkoblet offentlig ledningsnett eller ha andre akseptable renseløsninger. Det 

er ikke satt noen frist for denne målsettingen, som er å betrakte som løpende.  

Regjeringen har satt som indikator for måloppnåelse at tilknytningsgraden innen et område som 

kommunen har definert som et rensedistrikt til et bestemt renseanlegg, skal være minst 98 

prosent. Vi har utledet følgende revisjonskriterium: 

Kommunen skal sørge for at tilknytningsgraden innen et rensedistrikt er minst 98 % 

 

5.3.2. Tettbebyggelse tilkoblet offentlige ledningsnett – data 



Vann og avløp | Skien kommune 

Vestfold og Telemark revisjon IKS 47 

Beboerne i Skien er tilknyttet to renseanlegg, Elstrøm og Knarrdalstrand, noe som gir to 

rensedistrikter.  

BedreVANN har et vurderingskriterium som gir grønt dersom mer enn 98 % av innbyggerne i 

rensedistriktene er tilknyttet spillvannsnettet og blir renset i renseanlegg med riktig type 

renseprosess. Basert på rapportering fra kommunen har bedreVANN gitt Skien kommune grønt på 

dette området. Leder for avløpsenheten opplyser at tilknytningsgraden innenfor begge 

rensedistriktene til sammen er 98,6 %.  

Det fremgår av vedtatt hovedplan at det er ønskelig å få enda flere innen tettbebyggelsen, dvs. de 

som i dag har privat renseanlegg, tilknyttet det offentlige nettet. Det følger av kommunal 

handlingsplan at krav om tilkobling til kommunal avløpstjeneste skjer i forbindelse med utskifting av 

gammelt ledningsnett.   

 

5.3.3. Tettbebyggelse tilkoblet offentlig ledningsnett – vurdering 
Basert på oversikt fra bedreVANN vurderer vi at Skien kommune oppfyller det nasjonale kravet om 

at tilknytningsgraden innenfor et rensedistrikt skal være minst 98 %. 

 

5.4. Internkontroll  

 

5.4.1. Revisjonskriterium 
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften) har til formål å 

fremme forbedringsarbeid for å sikre at målene iblant annet miljølovgivningen oppnås. For å oppnå 

forskriftens formål, plikter den ansvarlige for virksomheten å sørge for at det innføres og utøves 

internkontroll, jf forskriften § 4. Internkontroll defineres som «systematiske tiltak som skal sikre at 

virksomhetenes aktiviteter planlegges, organiseres, utføres, sikres og vedlikeholdes i samsvar 

med krav fastsatt i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen».  

Det følger av internkontrollforskriften § 5 første ledd at internkontrollen skal tilpasses 

virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å 

etterleve krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Videre følger av 

bestemmelsens annet ledd: 

 
Internkontroll innebærer at virksomheten skal: Dokumentasjon 

1. sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og 

sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og 

ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten 

– 
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2. sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter 

i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder 

informasjon om endringer 

– 

3. sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og 

erfaring utnyttes 

– 

4. fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet må dokumenteres 

skriftlig 

5. ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan 

ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og 

sikkerhet er fordelt 

må dokumenteres 

skriftlig 

6. kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, 

samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene 

må dokumenteres 

skriftlig 

7. iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser 

av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- 

lovgivningen 

må dokumenteres 

skriftlig 

8. foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen 

for å sikre at den fungerer som forutsatt 

må dokumenteres 

skriftlig 

 

Internkontrollen skal dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av 

virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse, jf. § 5 tredje ledd. Dokumentasjon som 

følger av krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel instrukser, 

tillatelser, kompetansebevis, sertifikater o.l. skal inngå. 

Det følger av internkontrollforskriften § 5 fjerde ledd at skriftlig dokumentasjon etter forskriften 

minst skal omfatte annet ledd nr. 4) til og med nr. 8) i denne paragraf. 

Ifølge Nasjonale mål for vann og helse, vedtatt av regjeringen i 2014, pkt. f, skal alle avløpsverk 

som betjener 50 personer eller mer, ha et tilfredsstillende internkontrollsystem som inkluderer en 

risiko- og sårbarhetsanalyse, hvor effekter av klimaendringer er omfattet. Vi har utledet følgende 

revisjonskriterium: 

Kommunen skal ha skriftlig dokumentert internkontroll for avløp i samsvar med 

internkontrollforskriften. 

 

5.4.2. Internkontroll – data  
Avløpsavdelingen har hatt et overordnet internkontrolldokument som ble utarbeidet i 2014. Leder 

av avløpsenheten opplyser at de har årlig gjennomgang av dokumentet, men dette er ikke 

dokumentert i internkontrolldokumentet. I august 2020 kom en oppdatert versjon av dokumentet. 
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Dokumentet av august 2020 følger internkontrollforskriftens § 5 i sin oppbygning. Det innleder med 

en oppdatert oversikt over regelverket som gjelder på avløpsområdet, rettere sagt innenfor 

hovedområdene forurensing, miljø og helse, strålevern, brann- og eksplosjonsvern, el-sikkerhet og 

arbeidsmiljø. Dokumentet inneholder også en oversikt over avløpsenhetens organisering, og en 

nærmere beskrivelse av alle ansattes myndighet- og ansvarsområder, inkludert vaktordninger. Det 

fremkommer også mål for helse-, miljø- og sikkerhet. 

Det følger blant annet to ROS-analyser og beredskapsplan ved internkontrolldokumentet. Vi vil se 

nærmere på disse dokumentene under pkt. 6.6 og 6.7 nedenfor. 

Avslutningsvis i det overordnede internkontrolldokumentet er en nærmere beskrivelse av rutiner for 

avvik. Avvik skal meldes i kommunens kvalitetssystem, TQM. I internkontrolldokumentet ligger en 

nærmere beskrivelse av hvordan avvik avdekkes, rettes opp og forebygges i de ulike 

avløpsanleggene.  

Leder for avløpsenheten opplyser at det i 2020 var meldt om  

• 12 avvik knyttet til ledningsnett og kummer  

• 1 avvik på Elstrøm 

• 1 avvik på pumpestasjoner 

• 2 HMS-avvik. 

Det går frem av internkontrolldokumentet at alle som arbeider med avløpsanlegg i Skien kommune 

skal arbeide aktivt for at gjeldende rutiner blir fulgt, samt for å medvirke til at rutinene er under 

kontinuerlig forbedring og utvikling. Det går også frem at alle som arbeider med avløpsanlegg i 

Skien kommune årlig skal gjennomgå de arbeidsrutiner og prosedyrer som gjelder for avdelingen.   

Frem til november 2020 har enhetens internkontrolldokumenter ligget digitalt i kommunens 

filstruktur, på I-området. Medarbeiderne som jobber ute har tilgang til området, men i praksis 

benyttes ikke dette området av disse. Det er denne høsten lagt ned et arbeid for å få alle 

avløpsenhetens planer, rutiner, arbeidsbeskrivelser, analyser etc over i TQM, og per i dag er 

enhetens internkontrolldokumenter lagt inn i TQM. 

TQM er installert på alle medarbeidere sin telefon, IPad og PC, noe som sikrer at alle vil ha tilgang 

til dokumentene.  

Leder for avløpsenheten uttaler i intervju at hun ser behovet for å øke fokus på internkontrollen. 

Hun presiserer at internkontroll er et tilbakevendende tema i enheten, men uten at dette arbeidet 

har vært formalisert eller at de har hatt en systematisk tilnærming til det.  

 

5.4.3. Internkontroll – vurdering 
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Avløpsenheten må forholde seg til og etterleve flere ulike regelverk, og det er forventet at 

virksomheten har en systematisk tilnærming til etterlevelsen. Godt internkontrollarbeid innebærer 

blant annet at det er en sammenheng mellom rullerende risikovurderinger og håndtering av avvik 

som gjentar seg, slik at forbedring og læring kan skje, og risiko på området reduseres. 

Deler av enhetens internkontroll har ikke vært formelt revidert i tidsrommet 2014 til 2020. Dette 

medfører at lovens krav til systematisk tilnærming ikke har vært oppfylt i dette tidsrommet.  

Avløpsenhetens internkontrolldokument av august 2020 inneholder de elementene som det følger 

av internkontrollforskriften at internkontrollen bør inneholde. Med tanke på at det har vært for liten 

grad av systematisk tilnærming til internkontrollen frem til nå, vurderer vi at gjennomgang av 

internkontrollen bør konkretiseres i større grad enn internkontrolldokumentet i seg selv legger opp 

til, og helst tidfestes for det videre. Vi legger til grunn at både revisjoner og tilgjengelighet vil bli 

vesentlig bedre når alle dokumentene kommer over i TQM. 

 

5.5. Oppdatert og implementert internkontroll  

 

5.5.1. Revisjonskriterium 
I plikten til internkontroll ligger også å sørge for at internkontrollen blir overvåket og gjennomgått 

for å sikre at den fungerer som forutsatt, slik at mangler kan fanges opp. Innbakt i dette ligger også 

at det med jevne mellomrom foretas en fullstendig gjennomgang, dvs. en revisjon av hele det 

systematiske arbeidet jf. internkontrollforskriften § 5 annet ledd nr. 8. 

Av internkontrollforskriften § 5 nr 2 går det frem at plikten til internkontroll innebærer at 

arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap om internkontrollen, herunder at de informeres om 

endringer. Vi har utledet følgende revisjonskriterium: 

Kommunen skal ha en internkontroll for avløp som er oppdatert og implementert. 

 

5.5.2. Oppdatert og implementert internkontroll – data 
Avløpsenhetens overordnede internkontrolldokument er fra august 2020, og således nylig 

oppdatert. 

Leder av avløpsenheten opplyser at de i forbindelse med forvaltningsrevisjonen har innsett at de 

generelt har for dårlige rutiner på revidering av planer, prosedyrer og analyser. Enheten benytter 

disse dokumentene jevnlig og ved behov, men det blir ikke alltid skrevet ny versjon ved eventuelle 

endringer.  
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Internkontrolldokumentene er nå lagt inn i TQM. Her har dokumentene fått revisjonsnummer og 

dato som oppdateres automatisk ved endringer, samt varsel om frist for revisjon og distribusjon.  

Enhetsleder mener fagarbeiderne har god kjennskap til innholdet i rutiner og prosedyrer innenfor 

sitt fagfelt, men de har ikke jevnlig gjennomgang av alle prosedyrene i sin helhet med alle ansatte. 

Det er heller ikke gode nok rutiner for gjennomgang av prosedyrer ved nyansettelser. 

 

5.5.3. Oppdatert og implementert internkontroll – vurdering  
Vi ser at avløpsenhetens internkontrolldokument fra 2014 ble oppdatert i 2020. Ved at enheten har 

tatt i bruk TQM, vil de ansatte ha tilgang når de er ute i felt. 

 

5.6. Risiko- og sårbarhetsanalyse med effekter av klimaendringer  

 

5.6.1. Revisjonskriterium 
Det følger av internkontrollforskriften § 5 nr 6 at internkontroll også innebærer å kartlegge farer og 

problemer, og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å 

redusere risikoforholdene. 

Ifølge Nasjonale mål for vann og helse, vedtatt av regjeringen i 2014, pkt. f, skal alle avløpsverk 

som betjener 50 personer eller mer har et tilfredsstillende internkontrollsystem som inkluderer en 

risiko- og sårbarhetsanalyse hvor effekter av klimaendringer er omfattet. Vi har utledet følgende 

revisjonskriterium: 

Kommunen skal ha en internkontroll som inkluderer en risiko og sårbarhetsanalyse, hvor 

effekter av klimaendringer er omfattet.  

 

5.6.2. Risiko- og sårbarhetsanalyse med effekter av klimaendringer – data 
Som nevnt ovenfor ligger ROS-analyser for henholdsvis arbeidssikkerhet og ytre miljø ved 

avløpsenhetens overordnede internkontrolldokument. 

I forbindelse med Norconsults arbeide med saneringsplanen er begge ROS-analysene under 

fullstendig revidering. Nye versjoner av analysene vil være ferdig i løpet av kort tid, og vil da bli lagt 

inn i TQM.  

Per i dag er både ROS-analysene for arbeidssikkerhet og ytre miljø fra 2014, men analysen for 

arbeidssikkerhet ble revidert i februar 2020. 
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ROS-analysen for ytre miljø bærer preg av å ikke være revidert, for eksempel er ikke antall overløp 

oppdatert siden 2014. Det fremgår ikke noen tidsaktuelle vurderinger i analysen.  

Leder for avløpsenheten opplyser at enheten regelmessig utfører ROS-vurderinger, med 

analysene fra 2014 som utgangspunkt, og at det er høy kompetanse på dette i enheten. Som 

nevnt overfor, i forbindelse med overordnet internkontroll, ser hun likevel at de generelt har hatt for 

dårlige rutiner på revidering av planer, prosedyrer og analyser. Dette vurderer hun at vil bli bedre 

når de tar TQM i bruk. 

Som for Vann kan vi se at kommunens planverk mv inneholder elementer av ROS-vurderinger 

innenfor avløp.  

 

5.6.3. Risiko- og sårbarhetsanalyse med effekter av klimaendringer – vurdering 
En risikovurdering er et verktøy for å identifisere hendelser og risikoen for at disse skal inntreffe. 

En velfundert ROS-vurdering er grunnleggende for internkontrollen.  

Vi kan ikke se noen klare føringer på hvordan ROS-vurderingene, inkludert effekter av 

klimaendringer, skal sammenstilles, analyseres og integreres, for på den måten å unngå uønskede 

hendelser for det videre. 

Selv om avløpsenheten i praksis regelmessig gjennomfører ROS-analyser, kan vi ikke se 

dokumentert noen tidsaktuelle vurderinger. Vi vurderer at det bør foreligge årlige ROS-vurderinger 

i avløpsenheten. 

 

5.7. Beredskapsplan 

 

5.7.1. Revisjonskriterium 
Kommunen har plikt til å ha en helhetlig beredskapsplan, jf. lov om kommunal beredskapsplikt     

§§ 14 og 15. Vi vil ikke se nærmere på denne generelle beredskapsplikten. Av forurensningsloven 

§ 40 følger at den som driver virksomhet som kan medføre akutt forurensning har en 

beredskapsplikt. Som eier og driver av avløpsanlegg har kommunen ansvar for virksomhet som 

kan medføre akutt forurensning, og således en beredskapsplikt. Det følger av 

internkontrollforskriften § 5 annet ledd nr 6 at virksomheten skal utarbeide planer og tiltak for å 

redusere risikoforhold. Vi har utledet følgende revisjonskriterium: 

Kommunen skal ha en beredskapsplan innenfor avløp. 
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5.7.2. Beredskapsplan – data 
Skien kommune har en beredskapsplan for avløp. Planen er fra oktober 2014.  

Vi får opplyst at beredskapsplanen i sin helhet ble gjennomgått med medarbeiderne i 2014, og at 

ulike temaer i beredskapsplanen regelmessig er tema i avløpsenheten. Som for enhetens øvrige 

planer er beredskapsplanen nå også lagt inn i TQM. 

Avløpsenheten har kun plan for årlig beredskapsøvelse/ test av avløpsanlegg med 

nødstrømsaggregat, samt brannøvelser. Alle øvelser blant annet følgende hendelser som kan føre 

til svikt i avløpsanleggene i Skien kommune: 

1. Flom i vassdragene 
2. Stormflo i Frierfjorden 
3. Kraftig nedbør og snøsmelting 
4. Langvarig strømbrudd 
5. Brann 

 
Avløpsenheten har ingen konkret plan for beredskapsøvelser, men alle øvelser er nå lagt inn i 

TQM med varsel om frist for gjennomføring. Hva gjelder flom, stormflo, nedbør og snøsmelting har 

avløpsenheten ingen beredskapsøvelser, men klare retningslinjer for hvilke tiltak som skal 

iverksettes når det varsles flom eller kraftig nedbør. Disse har vi fått oversendt. 

Hvis det blir strømbrudd, skal renseanlegget og pumpestasjoner kjøres med aggregat. Enheten 

har årlig beredskapsøvelse ved å kjøre renseanlegget med nødstrøm via nødstrømsaggregat. 

Dette er allerede lagt inn i TQM, slik at påminnelse blir sendt ut. Det samme gjelder for drift av 

pumpestasjoner. Hvert år skiftes el-installasjoner i utvalgte pumpestasjoner ut, i denne forbindelse 

testes nødaggregat ut. Enheten fører testlogg for nødstrømsaggregatet.  

Når det gjelder brann får enheten følgende årlige påminnelser i TQM:  

- Ryddighetsstandard Rødmyr 

- Brannøvelse Elstrøm RA 

- Sikker Jobb Analyse (SJA) – Drift Avløp 

- Egenkontroll: Sjekkliste brannskillende bygningsdeler Elstrøm, RA 

- Brannteknisk kontroll av fagkyndig firma Elstrøm RA 

- Egenkontroll: Sjekkliste rømningsveier og branndører Elstrøm RA 

- Egenkontroll: Sjekkliste håndslukkeapparater Elstrøm RA 

- Egenkontroll: Sjekkliste brannslanger Elstrøm RA 

- Test av nødstrømsaggregat Elstrøm RA 

Aktivitetene overfør blir røde i TQM dersom de ikke er gjennomført. 

Vi ser at beredskapsplanen ikke er oppdatert med riktige kontaktpersoner i kommunen. Leder 

mener at dette avhjelpes ved at avløpsenheten har et eget dokument med telefonnumre til alle i 

enheten, samt andre viktige telefonnumre, som oppdateres og distribueres ved behov.  
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Vi har fått opplyst at kommunen har et varslingssystem som kan sende ut sms-varsel til 

innbyggerne ved behov. Beredskapsplanen sier ikke noe om dette, den omtaler allmenn varsling 

via NRK Telemark.  

Det er en døgnbemannet «ingeniørvakt» på Kommunalteknikk som også er overordnet vakt i 

kommunen. Innenfor avløp er det alltid en som har vakt på renseanlegg og pumpestasjoner, og en 

som har spylevakt. Dette er heller ikke omtalt i beredskapsplanen. 

 

5.7.3. Beredskapsplan innenfor avløp - vurdering 
En oppdatert og godt fungerende beredskapsplan er viktig. Dersom ledningsnettet og/eller 

renseanlegget skulle svikte er det avgjørende med fungerende beredskap.  

Enhetens beredskapsplan er datert 2014. Den har vært ment oppdatert etter den tid, men det 

fremgår ikke når slike oppdateringer er gjort, og viktig informasjon og endringer innenfor beredskap 

er ikke oppdatert/tatt med planen. Vi vurderer det som svært viktig at enhetens beredskapsplan er 

oppdatert og gir korrekt informasjon, og er lett tilgjengelig og gjort kjent blant de ansatte. Dette er i 

ferd med å bli bedre med bruk av TQM.  
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6. Konklusjoner og anbefalinger 

Gode beslutningsgrunnlag, planer, målsetninger og rapportering om fornying og vedlikehold er 

vesentlig for å sikre tilstrekkelig kvalitet og sikkerhet i vannforsyning og avløpssystem. Videre er 

det krav om ROS-analyse, internkontroll og beredskapsplan.  

Skien kommunen har et omfattende og oppdatert planverk for fornying og vedlikehold av vann og 

avløp. Kommunens vedtatte målsetning om gjennomsnittlig 1% fornyelse av ledningsnettet er nådd 

i den undersøkte perioden. Kommunen har et godt system for å rapportere hvert tertial og år. 

Rapporteringen er ikke fullt ut dekkende og informativ, og det mangler rapportering på noen av de 

sentrale målene.  

Kommunen har god kvalitet på vann. Kommunen har fortsatt for høy lekkasje fra 

vannledningsnettet.  

Innenfor avløp er rensekrav oppfylt. Dette gjelder også krav til andel som er tilknyttet offentlig 

avløpsnett. 

Kommunen har ikke hatt systematisk og dokumentert internkontroll på alle områder i den 

undersøkte perioden, men arbeider med tiltak for å bedre dette. 

Godt internkontrollarbeid innebærer blant annet at det er en sammenheng mellom rullerende 

risikovurderinger og håndtering av avvik som gjentar seg, slik at forbedring og læring kan skje, og 

risiko på området reduseres. Kommunens kvalitetssystem TQM legger til rette for dette. 

Både på vann og avløp har kommunen oppdatert og utarbeidet skriftlige, overordnede 

internkontrolldokument i forbindelse med forvaltningsrevisjonen. Enhetene har tatt i bruk TQM i ulik 

grad.  

Kommunens ROS-analyser og beredskapsplaner for vann og avløp er ikke oppdatert. 

 

Anbefalinger:  

Vi anbefaler kommunen: 

• å styrke arbeidet med internkontroll på vann og avløp 

• å systematisere arbeide med ROS-analyser og beredskapsplan  

• å sørge for at risikoanalysene er styrende for arbeidet med internkontroll- og beredskap.  
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7. Litteratur og kildereferanser 

Lover og forskrifter 

Lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensingsloven) 

Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensingsforskriften) 

Forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i 

virksomheter(internkontrollforskriften) 

 

 

Lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). 

Forskrift 17. juni 2019 nr. 904 om kontrollutvalg og revisjon  

 

Lov 19.desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet (matloven) 

Lov 23. juni 200 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven) 

Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 

Forskrift 22. desember 2016 nr. 22 om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften) 

Forskrift 23. juli 2001 nr. 881 om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv etter lov 

om helsemessig og sosial beredskap 

 

 

Offentlige dokument 

Nasjonale mål for vann og helse vedtatt av regjeringen 22.05.2014. Målsettinger under 

WHO/UNECE Protokoll for vann og helse 

 

Kommunens dokumenter 

Bystyre-sak 127/17  Hovedplan for vannforsyning og avløp 2017– 2036.  

 

Elektroniske kilder 

KS «Orden i eget hus – Kommunedirektørens internkontroll, Praktisk veileder», versjon 3, datert 

april 2020, 

https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/lokaldemokrati/internkontroll/Kommunedirektorens-

internkontroll-veileder-08092020.pdf  

 

https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/lokaldemokrati/internkontroll/Kommunedirektorens-internkontroll-veileder-08092020.pdf
https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/lokaldemokrati/internkontroll/Kommunedirektorens-internkontroll-veileder-08092020.pdf
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Folkehelseinstituttet, Eyvind Andersen (red.), «Vannforsyning og helse – Veiledning i 

drikkevannshygiene», Vannrapport 127, 2016, dato for nedlasting: 23.6.20 

https://www.fhi.no/tema/drikkevann/vannforsyningens-abc  

 

  

https://www.fhi.no/tema/drikkevann/vannforsyningens-abc
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8. Vedlegg 

8.1. Vedlegg 1: Kommunedirektørens uttalelse 
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8.2. Vedlegg 2: Metode og kvalitetssikring 

Den praktiske gjennomføringen 
Forvaltningsrevisjonen startet opp ved oppstartbrev dato 15.06.20. Oppstartsmøte ble holdt 

27.08.20 med teknisk sjef, enhetsleder avløp og enhetsleder vann til stede. Samme dag fikk vi 

også omvisning på vannverket i Steinsvika, ved renseanlegget på Elstrøm og høydebassenget på 

Rødmyr. 

Datainnsamling og rapportskriving har foregått i perioden juli-november 2020.  

Vi har hatt oppsummeringsmøte 25.11.20 med teknisk sjef, enhetsleder avløp og enhetsleder vann 

til stede. I etterkant av møtet har teknisk sjef, enhetsleder avløp og enhetsleder vann hatt mulighet 

for å gi tilbakemelding på framstillingen av data.  

Rapporten ble sendt til kommunedirektøren for uttalelse 04.12.20. 

Innsamling av data 
For å undersøke problemstillingene har vi gjennomgått 

• Hovedplan for vannforsyning og avløp 

• Økonomiplaner og virksomhetsplaner 

• Årsmeldinger og tertialrapporteringer 

• Dokumentasjon fra Fylkesmannen 

• Dokumentasjon fra Mattilsynet 

• Beredskapsplaner med tilhørende dokumentasjon 

• Diverse rutiner 

Vi har intervjuet enhetslederne for Vann og Avløp. Referat fra intervjuet er bekreftet av kilden. 

Videre har vi innhentet informasjon via e-post fra enhetslederne for Vann og Avløp og 

virksomhetsleder for kommunalteknikk.   

For å undersøke hvordan kommunen ligger an i forhold til kvalitetskrav i nasjonale målsettinger har 

vi hentet statistiske data fra KOSTRA og bedreVANN. Ved hjelp av disse tallene har vi regnet ut 

tall for Skien kommune som tilsvarer kvalitetskravene som viser resultater for målene.  

 

Relevans og pålitelighet  
Forvaltningsrevisjoner skal gjennomføres på en måte som sikrer at informasjonen i rapporten er 

pålitelig og relevant.  

Relevans (gyldighet) handler om at en undersøker de forholdene som problemstillingene handler 

om. Pålitelighet (reliabilitet) handler om at innsamling av data skal skje så nøyaktig som mulig – at 

innholdet er til å stole på. Både relevans og pålitelighet vurderes i forbindelse med 

kvalitetssikringen av forvaltningsrevisjonen. 
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Undersøkelsen bygger på data innhentet ved hjelp av flere metoder og fra ulike datakilder, jf. 

beskrivelsene ovenfor.   

Vi har tatt hensyn til de muligheter og begrensninger som ligger i datagrunnlaget. Vi mener derfor 

at de innsamlede dataene er tilstrekkelig relevante og pålitelige som grunnlag for våre vurderinger 

og konklusjoner. 

Personopplysninger 
I forbindelse med denne forvaltningsrevisjonen har vi behandlet personopplysninger som navn og 

epostadresse til ansatte i kommunen.  

Vårt rettslige grunnlag for å behandle personopplysninger er kommuneloven § 24-2 fjerde ledd.  

Vi behandler personopplysninger slik det er beskrevet i vår personvernerklæring. 

Personvernerklæringen er tilgjengelig på vår nettside vtrevisjon.no.  

God kommunal revisjonsskikk - kvalitetssikring 
Forvaltningsrevisjon skal gjennomføres, dokumenteres og rapporteres i samsvar med lov og 

forskrift, og god kommunal revisjonsskikk, jf. kommuneloven §24-2. Denne forvaltningsrevisjonen 

er gjennomført i samsvar med kommuneloven, forskrift om kontrollutvalg og revisjon og RSK 001 

Standard for forvaltningsrevisjon21. 

RSK 001 krever at forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres. Kvalitetssikringen skal sikre at 

undersøkelsen og rapporten har nødvendig faglig og metodisk kvalitet. Videre skal det sikres at det 

er konsistens mellom bestilling, problemstillinger, revisjonskriterier, data, vurderinger og 

konklusjoner. 

Vestfold og Telemark revisjon IKS har et system for kvalitetskontroll, i samsvar med den 

internasjonale standarden for kvalitetskontroll – ISQC 1 Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer som 

utfører revisjon og begrenset revisjon av regnskaper samt andre attestasjonsoppdrag og 

beslektede tjenester. Denne forvaltningsrevisjonen er kvalitetssikret i samsvar med vårt 

kvalitetskontrollsystem og i samsvar med kravene i RSK 001. 

 

 

                                                

21 RSK 001 er fastsatt av Norges Kommunerevisorforbunds styre, og gjelder som god kommunal revisjonsskikk. 
Denne rapporten er gjennomført i samsvar med RSK 001 fra 1 februar 2011. Standarden bygger på norsk 
regelverk og internasjonale prinsipper og standarder, fastsett av International Organization of Supreme Audit 
Institutions (INTOSAI) og Institute of Internal Auditors (IIA). 
 
 
 

https://vtrevisjon.no/tjenester/personvern/


 

 

 

 

 

  

Rapporten er utarbeidet av 

Vestfold og Telemark revisjon IKS 

 

Har du spørsmål til rapporten?  

Ta kontakt med oss: 

Telefon: 35 91 70 30 / 33 07 13 00 

E-post: post@vtrevisjon.no 

 

www.vtrevisjon.no  
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