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Råtner VA-infrastrukturen på rot?

03.10.19

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Presentasjon av meg selv.Bedt om å fortelle om to hovedutfordringer:Behov for vedlikehold og oppgraderingKlimaendringene gir også behov for oppgradering
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FAKTA 2019
 50 årsverk
 Netto-ramme 0,-
 Brutto-ramme 

Vann og Avløp - 90 mill
 (+ Renovasjon ca 34 mill)

 Andre tjenester
 Miljø, Utbygging vei/boligfelt mm

 Investeringsbudsjett VA 2019 - 114 mill
 Årlig ca 60 mill til ledningsfornying

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Starter med å fortelle litt om VA-virksomheten her i Molde.Etablert i 2007:Rendyrking av fagområdetMistanke om kryss-subsidieringBevistStore summerFortell om plansjen
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FAKTA 2019
 11 000 abonnenter vann 

(ca 26 000 personer)
 10 200 abonnenter avløp 

(ca 24 500 personer)
 2 større vannbehandlingsanlegg
 3 større avløpsbehandlingsanlegg, 9 mindre
 560 km vann- og avløpsledninger

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Viktigste næringsmiddelprodusent i kommunenViktig miljøaktørDen største oppgaven er drift av 560 km vann- og avløpslednigner.Gjenanskaffelsesverdien for infrastrukturen vi eier og drifter er over 4 mrd.
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INTERN ORGANISERING MOLDE VANN OG AVLØP KF

Daglig leder

Daglig leder

Prosjektering Anlegg

Anleggslag 1

Anleggslag 2

Anleggslag 3

VA-drift

Vann

Avløp

Lager/byggdrift

Forvaltning

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Denne plansjen viser den interne organiseringen av Molde Vann og Avløp KF.I forhold til temaet som jeg er bedt om å snakke om så er det spesielt to avdelinger jeg vil fremheve:ProsjekteringsavdelingenAnleggsavdelingen



Rådmannen

Plan- og utviklingsavdelingenDrifts- og forvaltningsavdelingen

Personal- og organisasjonsavdelingen Økonomiavdelingen

Resultatenheter
Barne- og familietjenesten      
Brann- og redningstjenesten
Byggesak og geodata
Helsetjenesten
Kulturskolen
Kulturtjenesten
Molde asylmottak
Molde bydrift
Molde voksenopplæringssenter
Sosialtjenesten NAV Molde
Ressurstjenesten
Tiltak funksjonshemmede

Bergmo omsorgssenter
Glomstua omsorgssenter 
Kirkebakken omsorgsenter
Kleive omsorgsenter
Røbekk omsorgsenter
Skåla omsorgssenter

Hatlelia barnehage, Barnas Hus 
Hauglegda, Berg, Øvre Bergmo barnehager
Hjelset, Kleive og Skogstua barnehager
Kvam, St. Sunniva barnehager
Kviltorp og Langmyra barnehager
Lillekollen barnehage

Bekkevoll ungdomsskole
Bergmo ungdomsskole
Bolsøya skole
Kleive skole
Kvam skole
Kviltorp skole
Langmyra skole
Nordbyen skole
Sekken oppvekstsenter
Sellanrå skole
Skjevik barne- og ungdomsskole
Vågsetra barne- og ungdomsskole

Formannskap

Kommunestyre

Daglig leder

Styre Badeland

Daglig leder

Styre Eiendom

Daglig leder

Styre Molde VA

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Foretakene er en del av kommunens organisasjon men er helt atskilt fra basisorganisasjonen som styres av rådmannen.Rådmannen har ingen styrings eller instruksjonsrett ovenfor foretakene.Vi senere fortelle litt om den krevende utfordringen som de som har fellestekniske driftsavdelinger har.
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UTFORDRINGER MOLDE (og bransjen)
 God og sikker drift av vann- og avløpssystemet i Molde

 Kvalitetsarbeid

 Kompetanse

 Nye Molde kommune

 Ledningsfornying – bærekraftig forvaltning av 
ledningsnettet

 Avløpsrensing

 Klimautfordringen

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Denne oversikten viser utfordringer som vi jobber med.Oversikten er nok universell for hele VA-bransjen.Fortell om punktene.Ledningsfornying:Ha oversikt over infrastrukturen en har ansvar for, mange kommuner mangler kart som viser hvor ledningene sine går.Ha en organisisajon som er i stand til å gjennomføre fortløpende ledningsfornying



Vedlikehold infrastruktur
Snitt ledningsfornying Norge 2018:
 Avløp: 0,63 %
 Vann:0,70 %

 Molde:
2008-2010 

(snitt)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Snitt 

siste tre 
år

Utskifting/rehabilitering avløp* 1463 m 1786 m 2630 m 1975 m 2097 m 2441 m 2508 m 1451 m 1170m

Utskiftingstakt avløp 0,85 % 1,0 % 1,51 % 1,11 % 1.16 % 1,22 % 1,37 % 0,79 % 0,72% 0,96 %
Nytt separatsystem avløp* 707 m 1505 m 665 m 1305 m 798 m 1770 m 507 m 0 m 992m 
Utskifting/rehabilitering vann 901 m 3177 m 2335 m 2840 m 3851 m 2102 m 3408 m 1832 m 3 346m

Utskiftingstakt vann 0,36 % 1,30 % 0,92 % 1,13 % 1,60 % 0,82 % 1,32 % 0,71 % 1,3 % 1,11 %
Nye vannledninger 947 m 943 m 1085 m 640 m 632 m 425 m 1235 m 187 m 1 305m

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Vedlikehold av infrastrukturSnakk om plansjenNorsk vann har laget en rapport over vedlikeholdsbehovet innenfor vann og avløp i Norge. Plan for ledningsfornying:Har virksomheten utarbeidet hovedplan for vann og avløp?Denne skal inkludere plan for lendningsfornying.De riktige rørene må skiftes ut (vegbehov må ikke styre VA-behovene)Tok en enkel sjekk i området som kontrollutvalgssekreteriatet i Romsdal har ansvar for . Under halvparten av kommunene har hovedplaner for vann og avløp.



Lekkasjer:

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Mye av vannet som vannverkene produserer kommer ikke frem til abonnenten. Dette er sløsing.Mange kommuner har ikke oversikt over lekkasjene sine. Høy lekkasjeandel er et symptom på dårlig ledningsnett.Spørsmål som dere bør stille:Hva er lekkasjeprosenten i kommunene som dere jobber for?NB: Hvordan har vannvirksomheten beregnet denne, er den beregnet eller er det bare et anslått tall?
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BENCHMARKING - BedreVann
 Benchmarkingsprogrammet til Norsk vann

 81 kommuner+12 IKS – 70 % av innbyggerne i Norge

 De beste kommunen er med?

 Vurdering av standarden på vann- og 
avløpstjenestene 

 Vurdere kostnadene i forhold til andre 
tilsvarende kommuner. 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
VA-området er et monopolområde med selvkost. Gebyrene sier lite om kvaliteten på tjenestene som leveres. Tips til dere - Etterspør hvordan VA-virksomhetene sikrer at de driver rasjonelt og effektivt.BedreVann Vurderer:Standarden på tjenestene Kostnader4 kommuner i Møre og Romsdal er med. En i Sogn og Fjordane og 5  Hordaland.



Gebyr

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Jane Anita Aspen – Hva betaler i VA-gebyr til oss?Selv om de fleste av kundene våre, ikke vet hva de betaler for tjenestene våre så er og blir pris en viktig måleparameter. Styret vårt har fokus både på god kvalitet og lav pris. Denne sammenstillinga er tatt fra benchmarkingen og viser vann- og avløpsgebyr i år for ein kostrabolig på 120 m2 inkl MVAVA-gebyrene er for de fleste lave. 20 % av kostnadene for strøm, lavere enn prisen dere betaler for internett og omtrent som RB.Pris er et av mange element dere må se på når dere skal følge opp VA-virksomhetene.



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Her er et bilde som viser BedreVann sin kvalitets-vurdering av vann-området i Molde.Kriteriene som en vurderer etter er krav og bransjesatte standarder. Fargene er en enkel biledlig-gjøring av resultatene.Dere må etterspør hvordan VA-virksomhetene sikrer at de driver rasjonelt og effektivt og hvilken kvalitet det er på tjenesten.



Kryssubsidiering

 Riktig pris på betaling for støttetjenester
 VA-Finansiering av vegprosjekt
 Utskilling av VA fra 

rådmannsorganisasjonen?

Brukernavn
Presentasjonsnotater
KryssubsidieringEtter at vi ble et kommunalt foretak i 2007 har vi fjernet en årlig kryssubsidiering på ca 1 mill årlig:Riktig pris på betaling for støttetjenesterVA-Finansiering av vegdrift og vegprosjektBør VA skilles ut fra rådmannsorganisasjonen?Teknisk sjef i et umulig kryspress



Klimautfordringen

Brukernavn
Presentasjonsnotater
I 2010 ble det utarbeidet en NOU-rapport som peker på at samfunnet må gjøre mer for å tilpasse seg et klima i endring. I vårt område blir det i ”nær fremtid” skissert at vi vil få kraftigere nedbør og havnivåstigning. 



Dagens overvannssystem

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Forklar og kommenter figuren.Stikkord:TaknedløpDreneringP-plasser og veienleggAlt går i en og samme ledning.



Utfordring
 Nybygging og fortetting i byen gir mer tette flater

 Større vannmengder
 Hurtigere avrenning

 Vi vil få økt nedbør
 20-30 % økt nedbør
 Økt intensivitet
 Oftere ekstremnedbør

 Havnivåstigning
 Midlere havstigning 2050  - ca 20 cm
 Midlere havstigning 2100  - ca 60 cm
 Oftere stormflo

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Fortell om plansjen.



Eksempel fra Molde

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Litt bilder fra Molde.Har hatt flere episoder etter år 2010 med regn med over 50 års gjentaksintervall.Bilde etter vassende dame:Flomsinekart Molde. Bjørsetelva og Bjørsetbkken i Molde.* Fortell om kartetUklare ansvarsforholdVeikryssingerPrivate innsnevringer i bekkeløpBekkeløp som gror igjen



Ansvar
 Forurensingslovens §24a – Kommunen kan 

være erstatningsansvarlig ved overbelastning 
av avløpssystemet (MVA KF)

 Vannresursloven § 37 og 47 – Kommunen kan 
være erstatningsansvarlig ved feil 
dimensjonering og utførelse Vannresursloven 
§ 47 – Kommunen kan være 
erstatningsansvarlig ved feil dimensjonering 
og utførelse

 Vannresursloven § 7 sammen med PBL § 25. 
Kommunen skal påse at 
flom/oversvømmelsesfare blir vurdert ved 
utarbeidelse av reguleringsplaner og ved 
innvilgelse av byggetillatelser – Kommunen 
kan bli erstatningsansvarlig

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Mange aktører med delansvar.Her er noen av paragrafene som peker mot kommunen. Kommunen er et mangehodet troll, og det er mange avdelinger og området i kommunen som har et delansvar.



Helhetlig overvannsplanlegging
 Fastsette krav til hvordan overvannet skal 

håndteres
 Utarbeide flomsonekart for alle 

vassdragene
 Utarbeide norm/retningslinjer for 

overvannshåndtering
 Renovering av eksisterende 

overvannssystem
 Avklare hvem som skal betale for resten

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Ønskelig med et fellesprosjekt mellom MVAKF og basisorganisasjonen på det videre arbeidet med denne utfordringen.Fastsette krav til hvordan overvannet skal håndteres i Molde kommuneUtarbeide flomsonekartUtarbeide norm/retningslinjer for overvannshåndtering i Molde kommuneBredt spekter av virkemiddel. Valgte metoder må tilpasses lokale forhold og behovØkte krav til utbyggerØkte krav til kommunal kompetanse innenfor områdetØkt krav til saksbehandlingRenovering av eksisterende overvannssystemAvklare hvem som skal betaleIkke alt kan dekkes over avløpsgebyreneKommunen må bruke pengerPrivate må bruke penger



Råtner VA-infrastrukturen på rot?

Spørsmål/dialog

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Råtner VA-infrastrukturen på rot – Tja* Dersom VA-området ikke skjerper seg så vil det skje ja.
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