
Praktiske utfordringer 
ved overtakelse av 
private vann- og 
avløpsanlegg



Litt om Rauma kommune
7000 innbyggere
Stort areal – mye geologi

• Turisme
• Industri
• Teknologi

.



Vannverk
4 private vannverk (tidl. godkjenningspliktige)
8 kommunale vannverk
Mange mindre vannforsyningssystemer





Prosess
• Søknad fra ett vannverk
• Politisk behandling 
• Vedtak om utredning og tilbud utsendt til alle vannverkene. 
• 6 av vannverkene ville delta i utredningen



Prosess med spleiselag på utredning 
50/50 kommunen/vannverk

• BESKRIVELSE AV VANNVERKENE - DAGENS 
SITUASJON

• DIMENSJONERENDE VANNFORBRUK
• TILTAK FOR ETABLERING AV TILFREDSSTILLENDE 

VANNFORSYNING
• HANDLINGSPLAN OG KOSTNADER FOR ANBEFALTE 

TILTAK
• UTVIKLINGEN AV VANNAVGIFTEN DERSOM 

VANNVERKENE IKKE OVERTAS
• VIRKNINGER AV KOMMUNAL OVERTAKELSE AV 

VANNVERKENE
• ANBEFALING OG VIDERE ARBEID
• DETALJPLAN FOR SELVE OVERTAKELSEN 



Både kommunen og vannverkene 
skulle ta stilling til overtakelse etter 
utredningen var utført

• 5 av 6 vannverk ønsket overtakelse. Ett vannverk «angret 
seg» har søkt i ettertid.

• Detaljert overtakelsesplan med eget avtaleverk 
• Tilpasning av vannverkets system til kommunens for å 

kunne innlemme i samme selvkostområde
• Avtaler om rettigheter til å ha ledninger liggende
• Rett til uttak av vann
• Eierskap til stikkledninger
• Innføring av standard abonnementsvilkår



Vi overtok 1. januar 2017
• Forberedende arbeider. 
• Formell overtakelse med overtakelsesforretning. 
• Overføring av både lån og kasse. Kort avskrivningstid
• Informasjon til nye abonnenter
• Erfaringsoverføring – svært viktig få frem alt… 
• Avtale om bruk av tidligere driftsoperatører ved behov
• Ta inn arkivmateriale og systematisere
• Befaringer, status osv.



«30/8-2016 
Inspeksjon. 
Teller 10,5 m/t
UV: Ute av drift 
Trykk 2 bar.»

På tide å ta over?





Beredskapsplan:

Låne utstyr, tjenester, 
krisehjelp: 
Ring Rauma kommune
71 16 66 00



Utbygging av vannverkene i 
hht. utredning
• 5 samtidige prosjekter med ulike løsninger
• Noen trengte mer enn andre.



Råd/tips:

• God utredning gir oversiktlig prosess
• Skaff en god rådgivende ingeniør
• La vannverkene ordne opp i avtaler mm før overtakelse 
• «Melk» tidligere drivere av anleggene for informasjon
• Involvere eget driftspersonale tidlig
• Sjekk hva som finnes av hjelp i NV-systemet



Borgerundersøkelsen 2021
• - Sentio Research har målt Borgerundersøkelsen i en rekke 

kommuner siden oppstarten av undersøkelsen i 2010, og har 
aldri tidligere målt så gode skårer som det Rauma oppnår for 
drikkevannet….

• På en skala fra 0-100 fikk drikkevannet 92.2013

2020


