
ÅRSRAPPORT 
2015 

Godkjent av styret:          20.04.2016 

Godkjent av kommunestyret: 19.05.2016      

Det nye tilbygget på Plutovegen 7 



 

   

     

INNHOLDSFORTEGNELSE - ÅRSRAPPORT 2015  
1 STYRETS BERETNING 2015 ..................................................................................................... 3 

1.1 Om Molde Vann og Avløp KF ................................................................................................ 3 

1.2 Styret ........................................................................................................................................ 3 

1.3 Personell/organisering/likestilling ........................................................................................... 4 

1.4 Kontorlokaler ........................................................................................................................... 4 

1.5 Investeringer/lån ...................................................................................................................... 5 

1.6 Eiendomsmassen/materielle verdier ........................................................................................ 6 

1.7 Resultat/fond ............................................................................................................................ 6 

1.8 Tjenestekjøp fra basisorganisasjonen ...................................................................................... 8 

1.9 HMS/kvalitetsarbeid ................................................................................................................ 9 

1.10 Etikk....................................................................................................................................... 10 

1.11 Miljøplan/-rapport ................................................................................................................. 10 

1.12 Utfordringer fremover ........................................................................................................... 10 

2 REGNSKAP 2015 ...................................................................................................................... 12 

2.1 Driftsregnskap 2015 .............................................................................................................. 12 

2.2 Investeringsregnskap 2015 .................................................................................................... 13 

2.3 Regnskapsskjema 1A – drift .................................................................................................. 14 

2.4 Regnskapsskjema 1B – drift .................................................................................................. 15 

2.5 Regnskapsskjema 2A – investering ....................................................................................... 16 

2.6 Regnskapsskjema 2B – investering ....................................................................................... 17 

2.7 Balanse................................................................................................................................... 18 

3 REVISJONSBERETNING ......................................................................................................... 27 

4 ÅRETS VIRKSOMHET ............................................................................................................. 29 

4.1 Måloppnåelse ......................................................................................................................... 29 

4.2 VA forvaltning ....................................................................................................................... 34 

4.3 VA drift.................................................................................................................................. 36 

4.4 Prosjekteringsavdelingen ....................................................................................................... 39 

4.5 Anleggsavdelingen ................................................................................................................ 41 
 

VEDLEGG: 
1. Strategier 2015 med evaluering 
2. Systemelementer infrastruktur vann- og avløp  
3. Vannproduksjon 
4. Bakteriologisk vannkvalitet 
5. Silgodsmengder større avløpsrenseanlegg  
6. Oversikt ressursbruk prosjekt 
7. Sentrale tall for Prosjekteringsavdelinga og VA-drift 
8. Utførte VA-prosjekter anleggsavdelingen 
9. Oversikt ledningsfornying og nylagte rør



 

Årsrapport 2015 Side 3 av 42 

 

 

 

1 STYRETS BERETNING 2015 
for 

Molde Vann og Avløp KF 

1.1 Om Molde Vann og Avløp KF 
Molde kommunestyre vedtok 14.12.06 å opprette Molde Vann og Avløp KF.  

 

 

 

 

 

 
Molde Vann og Avløp KF leverer vann til ca 25 500 personer og tar hånd om avløpet fra ca 24 500 
personer i Molde kommune. I tillegg har foretaket ca 1 000 abonnenter med slamavskillere. 

Det kommunale ansvaret for renovasjonsordningen er tillagt Molde Vann og Avløp KF. 

Foretaket gjennomfører også oppgaver som ikke gjelder vann, avløp og renovasjon. Dette gjelder 
hovedsakelig: 

• Ajourhold kundebaser for feiegebyr og eiendomsskatt 
• Oppfølging forurenset grunn, oppfølging vassdrag og badevannskvalitet 
• Prosjektering/byggeledelse kommunale boligfelt og veganlegg 

Følgende dokument er styrende for Molde Vann og Avløp KF: 
• Vedtektene til Molde Vann og Avløp KF. Revidert i k-sak 77/13 
• Overordna kommunale planer. 
• Eierskapsmelding 
• Retningslinjer for samhandling mellom kommunale foretak og Molde kommune som 

basisorganisasjon. Vedtatt i k-sak 49/08 
• Hovedplaner for vann og avløp 

1.2 Styret 
Utnevnelsene av styrene i de kommunale foretakene følger kommunestyreperiodene.  

Frem til 12.11.15 hadde Molde Vann og Avløp KF følgende styre: 
Medlemmer:  Vararepresentanter: 
Geir Blakstad (H), leder  Nada Yousif (SV) 
Kari Hoset Ansnes (AP)  Frank Ove Sæther (AP) 
Ola Betten (V)  Tore Hagset (V) 
Ann Monica Haugland (FRP)  Anne Gujord Andreassen (SP) 
Lars Petter Kjerstad (ansattrepresentant)  Helge Grüner, ansattrepresentant 

 

Foretakets formål er å sørge for en god, tilstrekkelig og sikker vannforsyning, og en 
god og miljømessig riktig avløpshåndtering. 
Virksomheten skal drives etter forretningsmessige prinsipper og levere tjenester på 
konkurransedyktige vilkår. Alle avgiftsfinansierte tjenester skal leveres til selvkost. 
Foretaket skal sørge for forsvarlig eierskap, forvaltning, drift og vedlikehold av 
foretakets eiendommer. 
Tjenestene skal ytes til abonnentene i Molde kommune, men kan i tillegg tilbys andre. 
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Etter 12.11.15 hadde Molde Vann og Avløp KF følgende styre: 
Medlemmer:  Vararepresentanter: 
Geir Blakstad (H), leder  Rolf Helge Røsberg (H) 
Hege Merethe Gagnat (AP)  Eva Britt Mauseth (H) 
Marit Røykenes Dahle (KRF)  Frank Petter Stenløs (V) 
Steinar Husby (BOR)  Margareth Hoff Berg (FRP) 
Lars Petter Kjerstad (ansattrepresentant)   

Styret har hatt 7 møter i 2015 og har behandlet 41 saker med vedtak. 

1.3 Personell/organisering/likestilling 
Ved utgangen av 2015 var det 46 fast ansatte i foretaket, herav 7 kvinner. Alle i fulle stillinger. 

Foretaket er organisert med 3 tjenesteproduserende avdelinger: prosjektering, anlegg og VA-drift.  I 
tillegg er det en forvaltningsavdeling. Denne avdelingen ivaretar oppgaver knyttet til ulike 
abonnementsforhold og oppfølging i henhold til kommunale vilkår og forurensningsloven. 
Avdelingen er videre en støtteavdeling for de tjenesteproduserende avdelingene. 

Personellet var fordelt slik: 
 Årsverk 2014 Årsverk 2015 
Administrasjon/daglig leder 1 1 
Forvaltning 9 8 
Prosjektering 7 7 
VA drift 20* 20* 
Anlegg 11 10 

SUM 48* 46* 
*En person inne på et engasjement med lønnsbidrag fra NAV 

To personer gikk ut av foretaket i 2015. En gikk av med pensjon og en gikk ut på attføring. 
Stillingene blir i utgangspunktet løst videre gjennom oppgaveforskyving og vil i utgangspunktet ikke 
blir re-bemannet.  

Økte krav til tjenestekvalitet fra samfunnet og kunder, fører til økt spesialisering av fagpersonellet 
innenfor foretakets ansvarsområde. Med bakgrunn i dette må en arbeide videre med en ytterligere 
heving av kompetansenivået innenfor foretaket. Foretaket har en rekke erfarne ansatte som har 
passert 60 år. Som et hjelpemiddel i arbeidet med å erstatte kompetansen som vil gå ut, og for å 
vurdere fremtidig kompetansebehov, så har foretaket startet arbeidet med en kompetanseplan.   

Foretaket har en stor overvekt av menn. Årsaken til dette er historisk relatert. En ser imidlertid en 
positiv trend når det gjelder kvinneandelen innenfor forvaltning/prosjektering. Med bakgrunn i 
skjevfordelingen mellom kjønnene så har vi en politikk der vi ansetter kvinner når søkerne ellers står 
likt. Den første kvinnen er også ansatt i driftsavdelingen og startet hos oss i 2015. Foretaket 
praktiserer likelønn. 

1.4 Kontorlokaler 
I forhold til kontorlokaler er 2015 en milepel for Molde Vann og Avløp KF. Tidligere hadde 
overordnet administrasjon, forvaltning og prosjektering kontorlokaler i Storgata 31. Styret og 
kommunestyret bevilget i 2014 og 2015 29,6 mill til å sette opp et tilbygg til eksisterende 
bygningsmasse på Plutovegen 7. 
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Byggingen har gått ihht plan og i november 2015 ble de nye lokalene tatt i bruk ved at de som 
tidligere jobbet i Molde Vann og Avløp KF, og hadde kontorlokaler i Storgata 31, ble samlokalisert 
med de som fra før hadde arbeidssted på Plutovegen 7.  

Det er gjennomført en foreløpig evaluering av effekter i forhold til samlokaliseringen (pr 31.3.16): 
Positive effekter ved samlokalisering  

• Mindre reisetid til møter (beregnet samlet sett for Molde VA til ca 300 timer/år) 
• Lettere og bedre samhandling  
• Mer arbeidsfred  
• Får lettere tak i internt personell  
• Bedre intern koordinering/enkelt å gi korte beskjeder 
• Bedre anleggsplaner  
• Felles lunsjtid i forhold til dialog mellom drift og kontor  
• Bedre fysisk arbeidsmiljø  
• Bedre og større sosialt miljø 
• Enklere tilgang for de fleste profesjonelle kundene. 

Negative effekter for de som tidligere var lokalisert i Storgata 31 
• Kan miste tidligere formaliserte arenaer 
• Økt avstand til Plan og utviklingsavdelingen 
• Økt avstand til støttetjenester. 
• Mer tungvint for enkeltkunder 
• Mindre lagerplass for anlegg på utearealet til Plutovegen 7 

Det vil bli arbeidet videre med å forsterke positive effekter og redusere de negative effektene. 

Samlet sett går effektene av samlokaliseringen i en klar positiv retning. 

1.5 Investeringer/lån 
Foretaket arbeider aktivt med utskifting av gamle ledninger, nylegging av ledninger til nye områder 
som kommunen ønsker utvikling i, samt utbygging for å etterleve myndighetsgitte kvalitetskrav både 
innenfor vann og avløp.  

Hovedtyngden av investeringsmidler blir brukt til ledningsfornying på en rekke prosjekt. I 2015 var 
gjennomføringen av tilbygget ved Plutovegen 7 likevel det største enkeltprosjektet. Regnskapsskjema 
2B viser gjennomførte investeringsprosjekt i 2015 (fratrukket driftsfinansiert ledningsfornying) 

Foretaket skiftet i 2015 ut 4 309 meter med vann- og spillvannsrør. Dette tilsvarer en samlet 
fornyingstakt på henholdsvis 0,82 % innenfor vannforsyning og 1,22 % innenfor avløpsområdet. 
Foretaket har som målsetning å fornye minst 1,2 % av ledningsnettet.  

Statusen i forhold til ledningsfornyingen fastsettes pr 31.12. En del prosjekt som var planlagt 
avsluttet i 2015 ble forsinket og vil først komme med på tellingen for 2016. Det forventes at 
ledningsfornyingen i 2016 vil ligge godt over måltallet. 

 

I tillegg til utbyggingsprosjekt innenfor vann og avløp, gjennomførte foretaket en del 
utbyggingsprosjekt på vegne av basisorganisasjonen innenfor teknisk planlegging og utbygging av 
boligfelt, veganlegg, park- og friluftsanlegg.  

Investeringer både innenfor ledningsfornying og andre tiltak gjennomføres normalt med en stor andel 
innleide tjenester. 
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Pr 31.12.2015 har foretaket et lån på kr 478 424 851. Ved utgangen av 2014 var lånesaldoen  
kr 439 418 108. Økningen i lånegjelden fra 2014 til 2015 ble kr. 39,0 mill.  

Styret og kommunestyret besluttet i sak 102/2012 at Molde Vann og Avløp KF, over en periode, skal 
gå over til driftsfinansiert ledningsfornying. Dette innebærer at utskiftinger av ledninger finansieres 
med driftsmidler. Dette prinsippet ble tatt i bruk i 2012. I 2015 ble det skiftet ut vannledninger for kr. 
5,9 mill., og på avløp for kr. 7,2 mill. med finansiering over drifta. Siden ordningen med 
driftsfinansiering ble tatt i bruk er det til sammen belastet 63,9 mill av ledningsfornyingen over 
driften som abonnentene slipper å betale renter av. 

Tabellen under viser utviklingen av lånesaldo for foretaket fra og med 2007.  

 

1.6 Eiendomsmassen/materielle verdier 
Vannbehandlingsanlegg, ledningsnett samt eiendom og bygg på Plutovegen 7 ble i forbindelse med 
foretaksetableringen tillagt foretaket.  

Gjenanskaffelsesverdien for foretakets eiendeler, inkl. infrastruktur er i overkant av 4 milliarder 
kroner. Bokført verdi på faste eiendommer og anlegg pr 31.12.15 er på kr 453 268 425.  
Sum eiendeler er kr 560 025 073. 

1.7 Resultat/fond 
Økonomi - Generell 
Selvkosttankegangen er viktig i foretaket. I tråd med denne skjer kostnads-fordelingen fra 
kostnadssteder til kostnadsbærere på grunnlag av timeføring.  

Vi har siden etableringen av foretaket hatt fokusert på å klargjøre ansvarsforholdene mellom 
foretaket og basisorganisasjonen. Det er i den perioden avdekket en rekke forhold som er blitt rettet 
opp fortløpende sammen med basisorganisasjonen. Støttefunksjonene i basisorganisasjonene i Molde 
kommune skal yte tjenester ihht avtalt omfang og innhold. Disse tjenestene skal selges til selvkost 
eller markedspris. Etter avtale med rådmannen ble det for noen år siden satt i gang en revisjon der en 
i felleskap skulle se på beregningsgrunnlag og metodikk for fastsetting av overheadkostnader. Vi kan 
i 2015 konstatere at vi har kommet i havn i dette arbeidet innenfor alle tjeneste-områdene. Det er 
også etablert faste rutiner for årlig etter-kalkulering av overheadområdene. 

Det ble i 2012 åpnet for at reelle renter kan benyttes i selvkostregnskapet, en mulighet som 
kommunen ut fra en helhetsvurdering har valgt å benytte. Det konstateres at økonomiavdelingen i 
Molde kommune også i 2015 har vært dyktige til å få til gode låne-betingelser for kommunen. Snitt-
renten på innlånene til kommunen ble på 1,75 % i 2015 og 1,87 % på innskudd. 
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Økonomi vann 
Sammendrag av regnskapet for 2015, hele 1.000 kr.: 
Vann 2015 Regnskap Budsjett Avvik 
Driftsutgifter        
Ordinær drift 18 967 19 284 317 
Driftsfinansiert ledningsutskifting 5 853 6 395 542 
Kapitalkost 9 539 9 822 283 
Sum  34 359 35 501 1 142 
Finansiering       
Gebyr -37 209 -34 396 2 813 
Andre inntekter -175 -105 70 
Netto trans mot fonds 3 025 -1 000 -4 025 
Sum -34 359 -35 501 -1 142 

For 2015 hadde driften et positivt avvik på kr. 1,1 mill. Hovedgrunnen til avviket på gebyrinntekter 
var større inntekter enn budsjett på variabelt forbruk. Utskifting av ledninger for kr. 5,8 mill. ble 
finansiert over drifta. Opparbeidede selvkostfond ble økt med 3,0 mill i 2015. 

Økonomi avløp 
Sammendrag av regnskapet for 2015, hele 1.000: 
Avløp 2015 Regnskap Budsjett Avvik 
Driftsutgifter       
Ordinær drift 18 568 16 819 -1 749 
Driftsfinansiert ledningsutskifting 7 244 8 514 1 270 
Kapitalkost 13 260 13 949 689 
Sum  39 072 39 282 210 
Finansiering       
Gebyr -36 753 -35 532 1 221 
Andre inntekter -412 -250 162 
Netto trans mot fonds -1 907 -3 500 -1 593 
Sum -39 072 -39 282 -210 

Den ordinære driften hadde et negativt budsjettavvik på kr. 1,7 mill. Hovedårsaken til dette er 
arbeidene med optimalisering av avløpsrenseanlegget på Nøisomhed. Utskifting av ledninger for kr. 
7,2 mill. ble finansiert over drifta. Hovedgrunnen til avviket på gebyrinntekter var større inntekter 
enn budsjett på variabelt forbruk.  Opparbeidede selvkostfond ble redusert med 1,9 mill i 2015 

Økonomi slamtømming 
Sammendrag av regnskapet for 2015, hele 1.000 kr.: 
Slam 2015 Regnskap Budsjett Avvik 
Driftsutgifter       
Ordinær drift 1 313 962 -351 
Kapitalkost 7 15 8 
Sum  1 320 977 -343 
Finansiering      
Gebyr -1 277 -1 177 100 
Netto trans mot fonds -43 200 243 
Sum -1 320 -977 343 

Både utgiftene til tømmingen av private septiktanker og de interne arbeidene med oppfølging av 
avløp spredt bebyggelse ble høyere enn budsjett, noe som resulterte i et merforbruk på ordinær drift. I 
positiv retning så ble inntektene noe høyere enn budsjett. Negativt selvkostfond innenfor området 
økte med kr 43.000,- i 2015. 
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Økonomi renovasjon 
Sammendrag av regnskapet for 2015, hele 1.000 kr.: 
Renovasjon 2015 Regnskap Budsjett Avvik 
Driftsutgifter       
Ordinær drift 30 829 30 581 -248 
Kapitalkost -4 -40 -36 
Sum  30 825 30 541 -284 
Finansiering      
Gebyr -30 145 -30 541 -396 
Netto trans mot fonds -680 0 680 
Sum -30 825 -30 541 284 

Innenfor renovasjonsområdet ble inntektene 0,4 mill. mindre enn budsjett. Driftskostnadene ble også 
høyere enn budsjett. Årsaken er todelt. Kostnadene til kjøp av tømmetjenester fra RIR ble 0,13 mill 
høyere enn budsjett. Departementet har fastlagt at kostnader med drift av bobiltømmestasjoner kan 
belastes over renovasjonsområdet. Oppretting av problemer ved bobiltømmestasjonen på Reknes gav 
ekstra kostnader. Selvkostfond ble redusert med 680.000 i 2015. 

Fond 
Vann, avløp, slamtømming og renovasjon skal drives til selvkost. Dette betyr at over/underskudd skal 
avregnes og settes i fond. Revisor anbefaler at hvert av fondene innenfor vann og avløp skal ligge 
rundt 10 % av gebyrinntektene. Det er i utgangspunktet ikke tillatt med negative selvkostfond. 
Negative fond må avvikles gjennom overskudd innenfor selvkostområdene så snart som mulig de 
nærmeste årene. 

Tabellen under viser selvkostfondene i 2015 (kroner):  
Fond 31.12.2014 31.12.2015 
Vann 2 263 930 5 288 588 
Avløp 7 004 675 5 098 045 
Renovasjon 568 364 -111 455* 
Slam -373 934* -416 880* 
* Negative fond. 

1.8 Tjenestekjøp fra basisorganisasjonen 
Foretaket kjøper en rekke tjenester av basisorganisasjonen i kommunen. De fleste er å regne som 
overheadkostnader. Beløpene fordelte seg slik i 2015: 

Tjeneste 
Regnskap 

2014 
Regnskap 

2015 
Juridiske tjenester 92 000 103 000 
Fellestjenester 126 000 281 000 
Innkjøpstjenester 211 000 218 000 
IKT-tjenester  969 000 1 099 000 
Lønns- og personaltjenester 508 000 606 000 
Økonomitjenester 2 008 000 2057 000 
Info- og servicetjenester 178 000 174 000 
Tjenester kommuneveg 203 000 192 000 
Felles adm oppgaver 66 000 37 000 
Plan og utviklingsavdelingen 0 23 000 
SUM 4 361 000 4 790 000 
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1.9 HMS/kvalitetsarbeid 
Den enkelte avdeling/verneområde i foretaket er ansvarlig for oppfølging av kvalitetsarbeid og HMS 
systemet innenfor sitt ansvarsområde. Foretaket har et fungerende lokalt arbeidsmiljøutvalg med 
overordnet kontroll- og tilsynsansvaret innenfor HMS-området. 

Foretaket har også et kvalitetsutvalg bestående av daglig leder, to ressurspersoner og 
avdelingslederne. Kvalitetsutvalget skal hovedsakelig ivareta utviklingen av kvalitetssystem, inkl HMS-
arbeidet. For å ha en hensiktsmessig organisering av det fortløpende kvalitetsarbeidet, deriblant arbeide 
med forslag til forbedringer, er det etablert en kvalitetsgruppe bestående av daglig leder og to 
ressurspersoner. Det har vært to møter i kvalitetsutvalget i 2015 og fem møter i kvalitetsgruppen. Dette er 
ihht fastsatt møtefrekvens. 

Det utarbeides årlige aktivitetsplaner for kvalitetsarbeidet, inkl HMS, både på foretaksnivå og på 
avdelingsnivå. Planene omfatter HMS-arbeidet med målsetninger for HMS-arbeidet, 
aktivitetskalender for HMS-arbeidet, planer for beredskapsøvelser, planer for området som skal 
gjennom internrevisjoner, planer for større LEAN-prosjekt som skal gjennomføres, revisjoner av 
kvalitetsdokumentasjon og plan for kompetanseutvikling. Både foretakets overordnede kvalitetsplan 
og avdelingenes kvalitetsplaner evalueres ved års-slutt. Evalueringene gir nyttig læring. 

Med bakgrunn i at vi er en stor og viktig næringsmiddelprodusent og en viktig miljøaktør så er det en 
forutsetning at vi har et godt system som sikrer at en registrerer avvik og har et system som sikrer 
læring fra feil. I tillegg til utvikling av kvalitetsdokumentasjon, så har hovedaktiviteten i 
kvalitetsarbeidet i 2015 vært arbeid med kultur for avviksregistrering og avvikshåndtering i et 
forbedringsperspektiv.  

Det er gjennom hele året jobbet aktivt med ulike tilnærminger til temaet både på allmøter, ledermøter 
og avdelingsmøter gjennom hele året. Med bakgrunn i Molde Vann og Avløp KF sin 
virksomhetskarakter anses det som usannsynlig at avvik ikke skal forekomme. Ved å slurve med 
avviksregistrering fratar de som ikke skriver avviket organisasjonen og medarbeidere en mulighet for 
læring slik at samme feil ikke blir gjort igjen. Vi ser at arbeidet med fokus på avviks-registrering og 
avvikshåndtering går fremover. I 2015 ble det registrert 68 avvik mot 38 i 2014. Arbeidet med 
avvikskultur fortsetter videre i 2016. 

Foretakets samlede fravær i 2015 var 5,7 %. Av dette var langtidsfraværet 3,6 %, der to 
langtidsfravær sto for det meste av fraværet. En av disse er nå gått ut på attføring. Langtidsfraværet er 
relatert til forhold som ikke kan påvirkes av arbeidsgiver. Fraværet blir ellers vurdert fortløpende 
gjennom året av ledere og AMU.  

Tabellen under viser sykefravær for de siste årene. 
Sykefravær 2012 2013 2014 2015 
 5,2 % 6,4 % 3,3 % 5,7 % 

Oversikten nedenfor viser registrerte arbeidsuhell i 2015: 
Dato Episode Fravær 

(dager) 
10.03.15 Kutt i hånd ved fall 0 
25.09.15 Vridning i kne ved nedstigning i kum 0 
30.09.15 Klor i øye – Manglende bruk av personlig verneutstyr 0 
06.10.15 Sklei på rør, ribbeinsbrudd 10 
11.12.15 Klemskade ved åpning av kum med kumåpner  - Defekt på utstyr 0 

Skadene er avviksregistrert og tiltak for å senke risiko og konsekvens er vurdert og gjennomført. 
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Foretaket har i som internmål å utføre minst en revisjon og en beredskapsøvelse hvert år. Det er 
gjennomført to internrevisjoner, samt avholdt beredskapsøvelse der en har øvd på et scenario med 
fare for demningsbrudd.  

1.10 Etikk 
Kommunens etisk regelverk er en viktig del av del av virksomhetens grunnregelverk.  

Vedtatte etiske retningslinjer er utdelt til alle medarbeiderne i virksomheten.  

Molde Vann og Avløp følger basisorganisasjonens tiltaksplaner for å sikre fokus på kommunens 
etiske regelverk. Det har ikke vært noen saker i 2015 vedrørende brudd på etisk regelverk. 

1.11 Miljøplan/-rapport 
Foretaket har ingen egen miljøplan, ut over det som dekkes gjennom miljøkrav til HMS og 
materialbruk gitt i Norsk Standard ved prosjektering, bygging, drift, vedlikehold og renovering av 
bygg og infrastrukturen til foretaket. Det blir fortløpende vurdert om slike retningslinjer skal 
innarbeides i foretakets virksomhetsplan. 

Foretakets styre og administrasjon har en bevisst holdning til at tidsmessige miljøkrav i hele 
virksomheten skal etterstrebes. Foretakets utslipp er ikke skadelig for det ytre miljø. 

1.12 Utfordringer fremover 
Avløpsrensing 
Nye krav til avløpsrensing gjør at avløpsrenseanleggene på Nøisomhed og Cap Clara må gjennomgå 
store ombygginger for å tilfredsstille nye rensekrav. Anlegget på Nøisomhed, som renser 70 % av 
avløpet fra byområdet i Molde, er ferdig ombygd. Renseanlegget på Nøisomhed tar ut veldig mye 
slam, men renseresultatet fra anlegget ligger rett under kravet. Det har vært nødvendig med uttesting 
og optimalisering av anlegget. Planleggingen av renseanlegget på Cap Clara er oppstartet men 
byggingen avventes inntil en er sikrere på av renseteknologien med finsiling er i stand til å klare 
gjeldende rensekrav. Det er etablert god dialog med fylkesmannen om dette og det er gitt aksept på 
utsettelsen. 

Ledningsfornying 
Etter mange år med en ledningsfornying ned mot 0,5 % har foretaket de siste årene løftet 
ledningsfornyelsen opp til ca 1,2 %. Bærekraftig fornyingstakt i Molde er utredet til å være 1,2 %. 
Løftet i fornyingstakt har vært krevende. Det må også fremover holdes et kraftig påtrykk for å holde 
oppe fornyingstakten. 

Klimatilpassing 
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 skissert at vi i ”nær fremtid” vil få kraftigere nedbør og en 
havnivåstigning. Det er ikke tilstrekkelig å satse ensidig på oppdimensjonering av rørledninger. 
Andre tiltak for å redusere og fordrøye overvannstilrenningen må legges inn i utbyggingsplaner for 
eksisterende og fremtidige utbyggingsområder. Det innledende kommunale arbeidet med temaet må 
skje i tett samarbeid mellom basisorganisasjonen og Molde Vann og Avløp KF. Arbeidet er fortsatt i 
oppstartsfasen.  
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Kompetanse 
Strenge kvalitetskrav innenfor VA-området, flere eldre arbeidstakere i virksomheten, mangel på 
utdanning av fagpersonell innenfor noen områder og hard konkurranse om fagpersonell gjør at 
kommunen må bli enda mer dyktige i sitt arbeid med å beholde og rekruttere riktig personell. 
Foretaket er i gang med å utarbeide en kompetanseplan basert på kommunens overordnede 
strategiske kompetanseplan. 
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2 REGNSKAP 2015 

2.1 Driftsregnskap 2015 
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2.2 Investeringsregnskap 2015 
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2.3 Regnskapsskjema 1A – drift 
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2.4 Regnskapsskjema 1B – drift 
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2.5 Regnskapsskjema 2A – investering 
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2.6 Regnskapsskjema 2B – investering 
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2.7 Balanse 
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NOTER TIL REGNSKAPET 
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Note 2 – Anskaffelse og anvendelse av midler 2015 
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Note 3 – Pensjon 
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Note 5 – Til balansen – bundne driftsfond 
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Note 6 – Langsiktig gjeld 
 

 

 

Note 7 – Anleggsmidler 
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Note 8 – Selvkost 
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Selvkostområde SLAMTØMMING Regnskap 2015 Budsjett 2015 Regnskap 2014 
Gebyrinntekter 1 277 268 977 000 1 278 243 
Øvrige driftsinntekter 0 0 0 
Sum driftsinntekter 1 277 268 977 000 1 278 243 
Direkte kostnader 1 255 335 1 177 000 1 079 766 
Indirekte kostnader 57 489 0 170 101 
Renter lån 0 0 0 
Avskrivninger 0 0 0 
Avregning kalkulatoriske renter 7 389 0 10 187 
Sum driftskostnader 1 320 213 1 177 000 1 260 054 
-/+ Mer-/mindreforbruk -42 945 -200 000 18 189 
Dekning tidligere års negative driftsresultat 0 200 000 18 189 
Disponering til/fra selvkostfond 0 0 
Årets dekningsgrad i % 96,75 %  101,44 % 
Sum ansvar: 45200 SLAMTØMMING -42 945 0 0 
Akkumulert merforbruk tidligere år   -373 934 
Sum akkumulert merforbruk pr 31.12 -416 880 0 -373 934 

 

Selvkostområde RENOVASJON Regnskap 2015 Budsjett 2015 Regnskap 2014 
Gebyrinntekter 30 145 342 30 541 000 29 181 582 
Øvrige driftsinntekter 0 0 
Sum driftsinntekter 30 145 342 30 541 000 29 181 582 
Direkte kostnader 30 108 806 29 973 000 29 475 405 
Indirekte kostnader 720 627 608 000 734 894 
Renter lån 0 0 0 
Avskrivninger 0 0 0 
Avregning kalkulatoriske renter -4 272 -40 000 -28 421 
Sum driftskostnader 30 825 161 30 541 000 30 181 878 
-/+ Mer-/mindreforbruk -679 819  -1 000 296 
Disponering til/fra selvkostfond 568 364 0 1 000 296 
Årets dekningsgrad i % 97,79 %  96,69 % 
Sum ansvar: 46000 RENOVASJON -111 455 0 0 

 
Selvkostfondene er bundne driftsfond. Disse kan kun benyttes til dekning av framtidige 
driftsutgifter på tilhørende selvkostområde. Selvkostfond må benyttes innen en 3-5 års 
periode. 

Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet minus avskrivninger i selvkostregnskapet gir et avvik 
på - 567 458 
Avviket er bokført på egne periodiseringsfond. 
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Note 9 – Kapitalkonto 
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3 REVISJONSBERETNING 
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4 ÅRETS VIRKSOMHET 

4.1 Måloppnåelse 

 

I det etterfølgende har vi splittet opp formålene til foretaket og beskrevet resultatoppnåelsen for de 
respektive oppgavene. Det vises ellers til vedtatte strategier for foretaket med evaluering i  
vedlegg 1. 

God, tilstrekkelig og sikker vannforsyning 
Vannverket er den største og viktigste næringsmiddelprodusenten i Molde kommune. 

Pr 31.12.15 leverer virksomheten vann til ca 25 500 fastboende personer. I tillegg kommer 
leveranser til industri og offentlig virksomhet. Vannvirksomheten hadde 10 756 abonnenter. En 
økning på 249 abonnenter fra 2014. 

Drikkevannet i Molde tilfredsstilte alle kvalitetskravene i drikkevannsforskriften i 2015. 

Bakteriologisk vannkvalitet 
Uttatte bakteriologiske prøver (vedlegg 4) viser at den bakteriologiske kvaliteten i drikkevannet i 
Molde var god også i 2015.  

Drikkevannsforskriften har ikke noe spesifikt krav i forhold til totalantall bakterier i drikkevannet 
(kimtall). Ved målte verdier over 100 bakterier/ml skal årsaken til bakterieinnholdet undersøkes.  
I en periode sensommer/høst 2015 målte vi et totalantall av bakterier over 100 bakterier/ml på en 
del etterfølgende vannprøver ute på ledningsnettet ved Fannefjord vv.  Kontrollvannprøvene viste at 
bakteriene ikke stammet fra mennesker/dyr. Desinfeksjonen med UV-bestråling fungerte som den 
skulle. Ut fra dette ble det konkludert med at bakterieveksten skjedde ute på ledningsnettet og at 
årsaken var lang oppholdstid og forbedrede vekstforhold ved høyere vanntemperatur en ellers i året. 
En del gamle rørtraseer vanskeliggjør forebyggende rengjøring. Det ble gjennomført innvendig 
rensing av rørnettet der det var mulig. Forebyggende utspyling bedret problemet noe. Utspylingen 
blir imidlertid registrert som en del av lekkasjetallet og en søker derfor å begrense dette tiltaket. Et 
tiltak som en er rimelig sikker på at virker er klortilsetting i periodene med forhøyet bakterietall. 
Dette tiltaket ble ikke iverksatt og problemet gikk over når vanntemperaturen sank igjen. Dersom 
problemet dukker opp igjen i 2016 vil tiltaket med klortilsetting drøftes med kommunelege.  

Tilstrekkelig vannforsyning 
Innenfor vannforsyningen er det lagt inn overkapasitet både på produksjons- og distribusjonsleddet. 
Vannforsyningssystemene i Molde er imidlertid ikke dimensjonert med tilstrekkelig ekstrakapasitet 

FORMÅL OG OPPGAVER FOR MOLDE VANN OG AVLØP KF: 
Foretakets formål er å sørge for en god, tilstrekkelig og sikker vannforsyning, og en 
god og miljømessig riktig avløpshåndtering. 
Virksomheten skal drives etter forretningsmessige prinsipper og levere tjenester på 
konkurransedyktige vilkår. Alle avgiftsfinansierte tjenester skal leveres til selvkost. 
Tjenestene skal ytes til abonnentene i Molde kommune, men kan i tillegg tilbys andre. 
Foretaket skal sørge for forsvarlig eierskap, forvaltning, drift og vedlikehold av 
foretakets eiendommer. 
Foretaket kan pålegges andre oppgaver etter vedtak i kommunestyret. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Årsrapport 2015  Side 30 av 42 

 

   

 

for utstrakt hage- og landbruksvanning. Foretaket har en strategi der fokuset er informasjon om at 
plenvanning med vannspreder er unødvendig. Erfaringene fra denne strategien har til nå vært gode. 
Sommeren 2015 var preget av stabil nedbør og det ble ikke registrert episoder med vannuttak ut 
over kapasiteten til vannbehandlingsanlegg og ledningsnett. 

Sikker vannforsyning 
Det var en større episode med svikt i vannforsyningen i 2015. Feil på en ventil i Fjellbrua 
ventilkammer førte til at ca 1100 personer mistet vannet i sentrumsområdet i Molde i tre timer 
12.8.15. Pga frykt for inntrenging av urenset vann i det trykkløse ledningsnettet ble det utstedt 
kokevarsel etter at vannforsyningen kom på plass igjen. Årsaken til at vannleveransen stanset var 
sviktet i ventilstyringen samtidig med svikt i alarmsendingen fra ventilkammeret. Evalueringen av 
episoden viste at bakenforliggende årsak var lynnedslag kvelden før. Den aktuelle ventilen ble 
kontrollert etter lynnedslaget, men et "ulmende" styringssystem hanglet seg videre frem til natten 
12.8.15 da ventilen, som følge av feilen, stengte seg og alarmsendingen sviktet. For å hindre at 
tilsvarende episode skjer igjen er det etablert en dublering med to uavhengige ventil-linjer og med 
dublering av både ventilstyringssystem og alarmsendingssystem.   

Til tross for feilen 12.8.15 er leveransesikkerheten av vann til abonnentene høy. Svikt i 
vannleveranser registreres fortløpende. I tillegg til episoden 12.8.15 er det registrert 7 episoder med 
ledningsbrudd og påfølgende svikt i vannleveranse som til sammen utgjorde 495 abonnentstimer 
uten vann.  Leveringssikkerheten fra vannvirksomheten i Molde endte på 99,996 % i 2015.  

Tabellen under viser ledningsbrudd på hovedledningsnettet fra 2010 til 2015: 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Sentralvannverket 15 19 9 12 9 6 
Fannefjord vv 5 0 2 4 3 1 
SUM 20 19 11 16 12 7 

Antall ledningsbrudd og lekkasjetall er to indikatorer som gir et mål på tilstanden til ledningsnettet. 
Virksomheten har de siste årene hatt spesiell fokus på lekkasjeproblematikken. 

Det er satt opp som et langsiktig mål på å senke lekkasjetallet til under 35 %. Dette er en krevende 
oppgave som krever langvarig og høy fokus. Det er benyttet 1190 timer til lekkasjesøking i 2015. 
Avdekte lekkasjer, og oppfølgingen for å få tettet disse, har vært fast tema på ukentlige vaktmøter.  

Tabellen under viser en oversikt over lekkasjene som er tettet i 2015: 

Sted  
Sentralv./Fannefjord Ansvar Lekkasjemengde 

Sentralv. Fannefjord Privat Kommunal l/s 
Ved Opdøl sjukehus.  X X  8,0  
Tøndervg. 9 X  X  5,6 
Birklandsvegen 53 X  X  1,0 
Kleive 67/34  X X  1,0 
Frænavg. 66 X  X  0,5 
Sørstien X  X  0,5 
Birkelandvegen 49 X  X  0,5 
Havneterminalen/Grandfjære X  X  10,0 
Raumavegen 10 B,C,12 X  X  2,0 
Furukollen X  X  2,0 
Bussholdeplassen X   X 2,0 
Gujordsv 2 Hjelset  X X  1,0 
Øivinds veg 9 X  X  1,0 
Solbakkenblokka X  X  10,5 
Vannledning nord for Hatleliblokka X  X  1,5 
Banehaugvegen 4 X  X  3,0 
Stikkledning mot fergekai X  X  5,4 
Sementsiloen X  X  1,5 

SUM 15 3 17 1 57,0  
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Til sammenligning ble det tettet 29 ledningsbrudd i 2014 med til sammen 41,6 l/s. 

Tabellen under viser utviklingen i lekkasjetallet i perioden 2011-2015: 
År 2011 2012 2013 2014 2015 
Sentralvannverket 48,0 % 45,0 % 47,6 % 42,0 % 38,8 % 
Fannefjord vv 71,0 % 68,0 % 69,9 % 57,6 % 61,1 % 
Gjennomsnittlig lekkasjetall 52 % 49,1 % 52,0 % 44,7 % 43,2 % 

Avveiningene som gjøres i dag i forhold til styrte tappinger (for å sikre vannkvalitet), samt høyt 
forsyningstrykk (for å sikre at alle har godt med trykk i kranen sin), bør kanskje vurderes i en 
retning som reduserer lekkasjetallet. Slike grep sitter imidlertid langt inne så lenge det er 
tilgjengelig reservekapasitet både i vannkilder og vannbehandlingsanlegg  

Vi ser at foretakets økte innsats på ledningsfornying virker positivt inn på lekkasjetallet. Vi ser at 
aktivt arbeid med lekkasjesøking nytter. Det er derfor nødvendig med høy fokus på dette også 
videre. 

God og miljømessig riktig avløpshåndtering 
Foretaket håndterer avløpsvann fra 9 949 abonnenter, tilsvarende ca 24 500 personer. I tillegg 
kommer avløpshåndtering fra industri og offentlig virksomhet. Det siste året har antall abonnenter 
økt med 236. Foretaket har også 1 152 abonnenter med slamavskillere. 

Stortinget har i forurensingsforskriften vedtatt strengere rensekrav for utslipp fra større tett-
bebyggelser (over 10 000 innbyggere). Frist for å etterleve nye krav er 31.12.15.  

I forhold til rensekravene som gjelder til og med 31.12.15 tilfredsstiller renseanleggene gjeldende 
rensekrav. 

Uttatte slammengder (i tonn) er vist i vedlegg 5. Her ser en at uttatt slammengder i tonn har gått 
ned.  Betaling for innleverte slammengder er pr tonn slam. Det er derfor viktig i forhold til 
kostnadene at slammet har lavest mulig vanninnhold. Uttatte mengder forurensing i avløpsvannet i 
2015 er på linje med 2014, men tørrstoffinnholdet i slammet har økt i slammet i forhold til 2014. 

I 2015 er det registrert en episode med kloakktilstopping som har vært kommunalt ansvar. Vi har de 
siste årene, i forhold til landsnitt, hatt få kjelleroversvømmelser i Molde. En kjelleroversvømmelse 
med avløpsvann er en stor belastning for dem som blir berørt. Økende nedbørsmengder i 
kombinasjon med fellessystem for avløp og overvann, gjør at vi fortsatt må arbeide intensivt med 
spyling og rengjøring av problemområder på avløps- og overvannsledningsnettet. Høyt trykk på 
fornying av ledningsnett og lokal overvannsdisponering må også til for å opprettholde dette lave 
nivået. 

Driftsoptimalisering avløpsrenseanlegg Nøisomhed/oppgradering av avløpsrenseanlegg Cap Clara 
Renseresultatene fra anlegget på Nøisomhed viser at det tas ut betydelige slammengder, men 
resultatene ligger likevel litt under nye rensekrav som gjelder fra 01.01.16.  Renseanlegget på 
Nøisomhed er bygget med siling av avløpsvannet gjennom en fin sil som rensemetode. Det er bygd 
en rekke tilsvarende anlegg i Norge. Mange av anleggene som er bygget sliter med å dokumentere 
en renseeffekt som er over gjeldende rensekrav. Som en følge av dette har klima og 
miljødepartementet innsett at det må gis litt ekstra tid for å verifisere om finsiling, uten 
etterfølgende vannpoleringstrinn, er aktuell som rensemetode. Alternative renseprosesser er 
imidlertid betydelig mer kostnadskrevende både på anleggs-siden og drift. 

Det andre store avløpsrenseanlegget som vi har i Molde på Cap Clara er under planlegging. 
Anlegget på Cap Clara er i utgangspunktet prosjektert med finsil som renseteknologi, tilsvarende 
anlegget på Nøisomhed. 
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I samråd med fylkesmannen er det i 2015 arbeidet aktivt med driftoptimalisering og utprøving ved 
anlegget på Nøisomhed. Resultatene i siste del av 2015 og første delen av 2016 viser lovende 
renseresultater. Det kan se ut som om spylevanns-slammet fra vannrenseanlegget på Hindalsrøra er 
en av hovedårsakene til at en ikke klarer renseresultatene. Uten dette slammvannet, og ved god drift 
av renseanlegget, så viser resultatene fra driftsoptimaliseringen at vi kan klarer nye kravene på 
Nøisomhed. 

Virksomheten skal drives etter forretningsmessige prinsipper og levere tjenester 
på konkurransedyktige vilkår. Alle avgiftsfinansierte tjenester skal leveres til 
selvkost 
I forhold til økonomiske resultat så vises det til økonomisk oversikter i kapitel 1 og til regnskap i 
kapittel 2. 

Gebyr 
Tabellen nedenfor viser gebyrene for en bolig på 120 m2 Sammenlignet med andre kommuner og 
fylkesgjennomsnitt 2015 (eks mva): 

Kommune Molde Fræna Ålesund Kr. sund Fylke 

Vanngebyr Kr 1 666 Kr 3 091 Kr 1 802 Kr 2 069 Kr 3 051 

Avløpsgebyr Kr 1 781 Kr 2 786 Kr 3 231 Kr 3 427 Kr 2 924 

SUM Kr 3 447 Kr 5 877 Kr 5 033 Kr 5 496 Kr 5 975 

Tallene viser at vi har lave vann- og avløpsgebyr i Molde i forhold til nabokommuner og fylke. Sett 
i forhold til fylket varierer de samlede VA-gebyrene i 2015 fra kr 2 904,- til kr 11 220,-, med et snitt 
på kr 5 975,-. Molde har i 2015 nest lavest VA-gebyr i Møre og Romsdal. 

Molde Vann og Avløp KF er med i benchmarkingsprogrammet til organisasjonen Norsk Vann. I 
dette programmet evalueres både etterlevelse av gjeldende lover/regler, etterlevelse av kvalitetskrav 
og bransjesatte krav. En vurdering av økonomitallene fra benchmarkingen, både for vann og avløp, 
viser at vi ikke er ute av kurs på noen vesentlige områder. 

I tillegg til benchmarking benyttes internrevisjoner, LEAN og forbedringstavle i forbedrings-
arbeidet. Molde Vann og Avløp KF arbeider fortløpende med mest mulig rasjonell og effektiv drift.  

Alle kommunene i Norge har en utfordring i forhold til å løfte fornyingstakten på ledningsnettet. 
Molde Vann og Avløp KF har tatt fatt i denne utfordringen ved å løfte fornyingstakten til et 
bærekraftig nivå. Denne satsingen vil gi økte kostnader. Molde kommunestyre valgte i sak 102/12, 
at en over en periode på noen år, skal gå over til å finansiere ledningsfornying med driftsmidler. 
Molde er den første kommunen i fylket som tar dette steget. På kort sikt (10-12 år) vil en få en 
tilleggsbelastning på gebyrgrunnlaget, ved at en både betaler for gamle lån, samtidig som en betaler 
for nye investeringer over driftsdelen i gebyrgrunnlaget. På lang sikt vil dette prinsippet slå gunstig 
ut på gebyrene i forhold til andre kommuner som ikke har driftsfinansiert ledningsfornying.  

Foretaket skal sørge for forsvarlig eierskap, forvaltning, drift og vedlikehold av 
foretakets eiendommer 
Molde Vann og Avløp KF har totalansvar for vedlikehold og drift av hele ledningsnettet, 
renseanlegg og tekniske installasjoner. Foretaket driver også administrasjonsbygget i 
Plutovegen 7.  
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Legging av nye ledninger samt utskifting av gamle ledninger blir gjennomført både av egen 
anleggsavdeling og ved innleie av eksterne firmaer. Tabellen under viser den totale aktiviteten på 
ledningsnettet for 2015 og for perioden 2008-2015: 

 2008-2010 
(snitt) 

2011 2012 2013 2014 2015 

Utskifting/rehabilitering avløp* 1463 m 1786 m 2630 m 1975 m 2097 m 2441 m 
Utskiftingstakt avløp 0,85 % 1,0 % 1,51 % 1,11 % 1.16 % 1,22 % 

Nytt separatsystem avløp* 707 m 1505 m 665 m 1305 m 798 m 1770 m 
Utskifting/rehabilitering vann 901 m 3177 m 2335 m 2840 m 3851 m 2102 m 
Utskiftingstakt vann 0,36 % 1,30 % 0,92 % 1,13 % 1,60 % 0,82 % 
Nye vannledninger 947 m 943 m 1085 m 640 m 632 m 425 m 
* Ved utskifting av avløpsrør, legges det omtrent alltid også nye overvannsrør som kommer i tillegg. 

Med tilgjengelige ressurser hadde vi et år der vi klarte års-målet på 1,2 % ledningsfornying innenfor 
avløp, men endte under års-målet innenfor vann. Hovedårsaken til at vi ikke klarte målet innenfor 
vann var forsinket oppstart på et ledningsfornyingsanlegg på Hjelset. Dette prosjektet vil imidlertid 
slå inn i 2016 der det forventes produksjonsmål innenfor vannforsyning som ligger godt over års-
målet. 

Vaktordninger 
Molde Vann og Avløp KF har en vaktordning med driftsvakter, utenom ordinær arbeidstid, for vann 
og avløp og en overordnet bakvakt. 

Driftsvaktene består av personell fra henholdsvis vann- og avløpsteamet. Bakvakten består av 4 
personer på administrativt nivå. 

Hendelser i vaktene evalueres ukentlig i et eget møte. Aktiviteten for vaktene er oppsummert 
nedenfor. Vaktaktiviteten viser en god tendens i forhold til 2014.   

Tabellen nedenfor gir en oversikt over aktiviteten for vaktene i 2015: 

 Vann Avløp SUM 2015 SUM 2014 

Antall alarmer  262 1075 1337 1162 
Knyttet til ant hendelser * 117 279 396 434 
Publikumshenvendelser 272 43 315 156 
Antall utrykninger driftsvakt 105 105 210 296 
Tidsbruk utrykninger driftsvakt 214,5 219,5 433 605,5 
Involvering av overordnet vakt 38 1 39 43 

* Hendelser på samme objekt i samme tidsrom. 

Foretaket kan pålegges andre oppgaver av kommunestyret 
 

I forbindelse med foretaksetableringen ble det valgt en modell der en ikke splittet eksisterende 
fagområder og der avdelingen og personene som arbeidet hovedsakelig med vann og avløp ble 
overført til Molde Vann og Avløp KF. Innenfor drift var det to hovedområder personellet som ble 
overført arbeidet med, i tillegg til vann og avløp: 

• Renovasjon 
• Miljørelatert arbeid 

Oppgavene er hovedsakelig tillagt forvaltningsavdelingen i Molde Vann og Avløp KF. I kap 4.2 
følger en mer utfyllende beskrivelse av oppgavene og resultat for 2015. 

Foretaket bistår også basisorganisasjonen med planlegging og gjennomføring av 
investeringsprosjekt. En oversikt på gjennomførte prosjekt i 2015 er vist i vedlegg 6. 
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4.2 VA forvaltning 

Avdelingen ble redusert med 1 stilling i 2015 etter at vår økonomikonsulent gikk av med pensjon. 
Tilhørende oppgaver er fordelt på administrasjon og avdelingene i foretaket.  
Pr. 31.12.2015 er det 8 faste stillinger. I tillegg er en 50 % stilling innleid fra Molde Bydrift. 

Ansvarsområder og oppgaver 
Forvaltningsavdelingens oppgaver kan i hovedsak skisseres i følgende punkter: 

o Utarbeiding av forskrifter, veiledere etc. 
o Utviklingsarbeid innen vann- og avløpsrensing 
o Vassdragsteknisk ansvar 
o Oppdatering av ledningskart og tilhørende registre 
o Tilknyttinger til kommunalt vann- og avløpsnett 
o Utslipp fra private/kommunale avløpsanlegg 
o Forsøpling og forurensning, nedgravde oljetanker 
o Rapportering til sentrale registre 
o Kundekontakt og fakturering 
o Ajourhold av grunnlagsdata for vann, avløp, renovasjon 
o Bistand/støttetjenester innenfor eiendomsskatt og feiing til basisorganisasjonen 
o Bistand til foretakets øvrige avdelinger 
o Overvåking av vannmiljø i kommunen, dvs. vassdrag og sjøresipienter  

Større prosjekt og arbeidsoppgaver i 2015: 
Vannforsyning 

o Reservevannforsyning  
o Fornying av Hindalsrøra vannbehandlingsanlegg 

Avløp 
o Påbegynt arbeid med ROS-analyse av avløpsrenseanlegget RA1, Cap Clara. Denne omfatter 

analyse av transportsystem, interne prosesser, avløpsrenseanlegg og klima  
o Driftsoptimalisering av avløpsrenseanlegget RA2; Nøisomhed. 

Renovasjon 
Molde kommune er medlem av RIR IKS (Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap 
IKS). RIR har ansvar for innhenting av avfall fra husholdningene samt tømming av slamavskillere 
og tette tanker for sanitært avløpsvann.  

Andre oppgaver knyttet til renovasjonsområdet blir håndtert internt i kommunene. I Molde 
kommune gjøres dette dels av Molde Vann og Avløp KF, dels av basisorganisasjonen. Molde Vann 
og Avløp KF har det kommunale ansvaret for oppfølging vedr.:  

o Abonnementsregister og kundekontakt 
o Håndhevelse av lover/forskrifter 
o Behandle klager og søknader om fritak 

Molde kommune fører separat regnskap for tjenesteområdet renovasjon. Driftsresultatet for 
tjenesteområdet føres mot et bundet renovasjonsfond. 
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Overvåking av vannmiljø i kommunen: 
Miljørelatert arbeid er i hovedsak knyttet til kommunens ansvar definert i Forurensningsloven og 
Vannressursloven med tilhørende forskrifter. Det vil si at de til dels er myndighets-oppgaver og dels 
overvåking/tilsynsoppgaver. 
 

Foretaket utfører oppgavene på vegne av Molde Kommune. Enkelte oppgaver er, helt eller delvis, 
finansiert gjennom gebyr. 

Overvåking Årøelva 
Årøelva er overvåket i henhold til årsprogram. RIR har hovedansvaret for overvåkingen, Molde 
Kommune står for en mindre del av den praktiske gjennomføringen. Tilstanden i elva er stort sett 
stabil. På enkelte prøvetakingsstasjoner er det fortsatt noe høye verdier av organisk materiale og 
metaller i forhold til naturtilstanden. 

Overvåking badevannskvalitet 
I 2015 er det i perioden medio juni – medio august, tatt regelmessige vannprøver fra 8 badeplasser. 
Arbeidet er gjort i samråd med helseavdelingen. Prøvetaking, registreringer og analyser er utført av 
privat laboratorieselskap. Resultatene viser i all hovedsak god kvalitet. Unntak er nedre del av 
Mekelva som viser mindre god kvalitet.  

Regional vannforvaltningsplan for Møre og Romsdal vannregion 
Avdelingen har vært bidragsyter til vannforvaltningsplan for vannregionen, både gjennom 
administrative oppgaver og med innspill fra VA-området. Planen ble vedtatt i vannregionen i 2015. 
Sentral godkjenning vil trolig skje i løpet av 1. halvår 2016. 

Sluttkommentar 
Avdelingen har stabil bemanning og høy kompetanse innen de ulike ansvarsområdene. Endringer i 
krav og behov forutsetter at personalet stadig videreutvikler kompetanse og er positive til nye 
utfordringer. Kompetanseutvikling vurderes til å være godt ivaretatt ved avdelingen. 

Samarbeid med de øvrige avdelingene i foretaket samt fokus på kvalitetsarbeid er viktig for å 
avdekke forbedringsmuligheter innen ulike områder. Forbedringsarbeid har vært i fokus i 2015 og 
vil fortsatt ha høy prioritet kommende år. 
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4.3 VA drift 
Hovedaktiviteten til avdelingen er drift og vedlikehold av kommunens vannforsynings- og 
avløpssystem. Vedlegg 2 viser en oversikt over infrastrukturen som avdelingen drifter. 

I 2015 hadde avdelingen 20 stillinger.  

Drift Vannforsyningen 2015 
Vannleveranse 
Vannproduksjon i 2015 var samlet ca. 3,8 mill. m3 for vannverkene (vedlegg 3). I tillegg ble det 
levert 0,22 mill. m3 ubehandlet vann til settefiskanlegget på Hjelset.  

Metodikken for beregning av mengde ikke henførbart vann (lekkasjetallet) er en tilpassing til Norsk 
vann sin standard (benchmarking). Tabell som viser utviklingen i etasjetallet er vist i kap 4.1. 
Lekkasjetallene for 2015 viser ei positiv utvikling. Det var satt opp som en målsetning å øke 
aktiviteten på lekkasjereduserende arbeid. Målet var å bruke over 1000 timer til denne oppgaven. 
Resultatet viser at vi brukte 1190 timer til dette arbeidet. 

Vi har også i år greid å senke lekkasjetallet og ser at forbruket synker. Arbeidet med aktiv 
lekkasjesøking vil være svært viktig i årene fremover. Det er stikkledningslekkasjene som er den 
store utfordringa da dette er tidkrevende. 

Av andre årsaker som bidrar til lekkasjer kan det nevnes at vi også i 2015 har hatt stor 
anleggsvirksomhet som påvirker forbruket med utspylinger og forstopping. Systemet vi har etablert 
for å fange opp dette fungerer bra. 

Forsyningsområdet fra Hindalsrøra (sentralvannverk) har hatt 6 vannledningsbrudd (mot 12 i 2014) 
som førte til stans i vannforsyningen i 8745 kundetimer. Fra Fannefjord VBA var det 1 brudd ( mot 
4 i 2014 ) på ledningsnettet med forsyningsavbrudd i 0 kundetimer.  

Ved ledningsbrudd registreres antall personer uten vann og perioden ledningsbruddet varer. Årsak 
til et høyere antall timer fra Hindalsrøra i forhold til 2015 var svikt i hovedvanntilførsel fra 
Fjellbrua der mange ble berørt. 

Vannkvalitet 
Vannkvaliteten fra vannverkene i 2015 tilfredsstiller kravene i drikkevannsforskriften.  
Bakteriologiske vannprøver (vedlegg 4 ) viser god bakteriologiske vannkvalitet, også i 2015. 

Pumpestasjoner/basseng/trykkreduksjonsanlegg 
Vi har i 2015 ikke hatt problemer av betydning med vannforsyningen fra våre trykkøkningsanlegg 
og basseng. Det har også blitt utført en del oppgraderinger og forbedringer på reduksjonsanleggene 
i året som har gått. 

Ressurs fordeling drift vann 
Graf 6 i vedlegg 7 viser tidsbruk for driftsavdelingen innenfor vannområdet. Her skiller drift 
ledningsnett seg ut med (35 %) og arbeid med oppfølging av våre og eksterne anlegg (26 %) . 
Hindalsrøra vannverk med  (15%) er et resultat av at anlegget begynner å dra på årene og krever 
noe mer vedlikehold og reparasjonsarbeid. 
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Drift avløp 2015 

Avløpsrensing  
Dagens renseanlegg på Nøisomhed ble satt i drift i november 2012. Anlegget renser godt, men 
renseresultatene er likevel litt under kravene i forskriften. Vi har drevet med sammenhengende 
optimaliseringstiltak for å tilfredsstiller rensekravet siden oppstart. Noe som har medført et større 
driftskostnader på anlegget en forventet.  

Silgodsmengder fra RA2 (vedlegg 6) viser en reduksjon fra 2014 til 2015 som henger sammen med 
at vi har mer tørrstoff 40-45% i slammet samt at det er mindre variasjoner på de andre anleggene. 

Det har blitt bygget et nytt minirenseanlegg som har erstattet et gammelt anlegg på RA11 Ødegård 
som er satt i drift og overtatt i 2015. 

Ledningsnett 
Det har vært en kloakktilstopping (brudd) i 2015 som har ført til erstatningsutbetaling. Dette er et 
lavt tall i landssammenheng og er et resultat av mer intensivt arbeid med rengjøring og spyling av 
avløpsnettet.  

Avløpspumpestasjoner 
Vedlikeholdet på pumpestasjonene baserer seg på ukentlige tilsyn og de fleste er tilknyttet 
elektronisk driftskontrollanlegg. 

I 2015 har vi fått 2 nye pumpestasjoner i sentrum ifm. med sanering av et utslipp ved Elvemoloen.  

Resurs fordeling drift avløp. 

Graf 7 i vedlegg 7 viser tidsbruk for driftsavdelingen innenfor avløpsområdet 

Innenfor avløp er det drift av ledningsnett og avløpspumpestasjoner som er mest krevende som vi 
ser i diagrammet. Drifts-optimalisering, pilotforsøk og avløps-prøvetaking på RA2, og videre drifts-
optimalisering av renseanlegget har krevd mye resurser også i 2015 (25 %) og håper på at vi i løpet 
av 2016 har fått landet dette prosjektet. 

Lager / Bygg  

Lagertjenesten 

Lageret i Plutoveien 7 er en støttefunksjon for Molde Vann og Avløp KF sine driftsavdelinger. 
Hovedbrukere av beredskapslageret er VA drift, anleggsavdelingen, Molde bydrift og div. innleide 
entreprenører som har anlegg for Molde kommune. Det lagres dessuten en del annet 
beredskapsmateriell for alle interne brukere av beredskapslageret.  

Kostnadene for uttak av lagermateriell blir belastet de forskjellige anlegg ved uttak fra lageret. 
Registrering av innkjøp, varemottak og vareuttak med konteringer skjer gjennom lageret sitt 
lagerstyringsprogram.  

Brødrene Dahl er hovedleverandør til Molde vann og Avløp KF på VA materiell.  
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For driftsåret 2015 er det gjennom lagerstyringssystemet registrert følgende innkjøp 
Leverandører  Produkt  Kr.  
Br. Dahl AS  Vann og avløpsmateriell  2,341,110 
Sylteosen Betongfabrikk AS  Betongprodukter     345,914 
Sum:  2,687,024 

Driftsåret 2015 for lageret er som følger. 
Omsetning fra lager Kr1,701,141 eks. moms 
Varelager ved årsslutt på  Kr.1,701,914 eks. moms 
Svinn Kr       -7,859 eks. moms 

I tillegg til lagerdrift, har lageret følgende oppgaver:  
• Kjerneborring og montering av armatur i kummer som skal brukes på anlegg 
• Bistand Molde bydrift 
• Vedlikehold bygg 
• Bistand til rengjøring av slanger som er benyttet til midlertidig vannforsyning ved anlegg 

Plutov.7 

Lager / bygg tjenesten har ansvar for drift og vedlikehold av bygningen i Plutoveien 7 og alle andre 
formålsbygg i foretaket. Kostnadene med drift og vedlikehold av Plutoveien 7 dekkes av leietakerne 
som i tillegg til oss er Molde Bydrift. 

Formålsbygg   
Foretakets formålsbygg (renseanlegg, pumpestasjoner, andre installasjoner) har det også i 2015 blitt 
gjennomført et vedlikeholdsarbeid for å opprettholde en god standard på anleggene. 

Sluttkommentar 
Driftsavdelinga har i 2015 hatt en høy aktivitet og på noen områder har dette fått et negativivt utslag 
i driftsregnskapet. Vi har i driftsåret også hatt stor aktivitet på ekstern kursvirksomhet og opplæring. 
Aktiviteten på RA2 har også bidratt til noe overforbruk. 

Totalkostnadene med drift og vedlikehold av bygget Plutoveien 7 ble i 2015 noe mer enn 
budsjettert. Årsaken til dette er nødvendige tiltak ved uteanlegg og eksisterende bygg ifm. påbygget 
som ble tatt i bruk i 2015.  

Lagerdrifta har i 2015 hatt ei omsetning på ca. 1,7 mill. og et ikke bokført uttak på ca. 0,5 % som vi 
anser som lavt. Kostnadene for lagerdriften blir belastet de som tar ut varer fra lageret, samt at de 
som leier lagerpersonellet betaler for utført arbeid.  

Driftsavdelingen har hatt en positiv utvikling også i 2015. Vi er nå totalt 20 ansatte ved avdelingen 
der ca. 80 % av personellet har fagbrev. Det er en løpende oppdatering og opplæring av de ansatte 
på alle områdene som berører drift. 

Vi har i tillegg til den faste staben hatt tilgang på ekstrahjelp der vi har inngått en avtale med NAV, 
dette har bidratt til at vi har fått økt produksjon mot anleggsvirksomheten og generelt vedlikehold 
på ledningsnett vann. 

Når det gjelder hjelpemidler og utstyr avdelingen disponerer er vi godt forspent og har nå tatt i bruk 
ny spyle og slamsuger som nå er satt i drift.  
HMS og IK rutinene er godt ivaretatt og har en sentral plass i vår virksomhet. 
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4.4 Prosjekteringsavdelingen 
Ansvarsområde  
Hovedoppgavene til avdelinga er prosjektering, bygge- og prosjektledelse av kommunens VVA-
anlegg og feltutbygginger. 

Anleggene gjennomføres i egenregi av foretakets Anleggsavdeling eller som entreprise. 

Prosjekteringsavdelinga utarbeider også foretakets rammeplaner for vann og avløp og bidrar med de 
fleste av kommunens utbyggingsavtaler. 

Bemanning 
I 2015 hadde avdelingen ønsket bemanning med 7 årsverk. 

Kontordrift, produksjonstid, fravær 
Brutto kontorutgifter endte på 6,95mill i 2015, som er 0,13mill kr over budsjett. Av enkeltpostene 
er avviket størst på «lønn» med 0,14mill kr.   

Av kontorets brutto arbeidstid gikk 96,5% med til produksjon (98,3 % i 2014) mens 3,5% var 
fraværstid (1,7% i 2014). 

Brutto arbeidstid regnes her som all tilgjengelig tid med fratrekk for ferie. 

Av produksjonstiden økte andelen fakturerbar tid fra 66% i 2014 til 72,6% i 2015. 

Samlet fravær (egen sykdom/sykt barn/permisjon med lønn) steg fra et meget lavt nivå i 2014 på 
1,7% til 3,5% i 2015 - for øvrig samme fraværet som vi hadde i 2013. 

Viser til graf 1 og 2 i vedlegg 7. 

Kurs 
Deltagelse på kurs, egenoppdatering og seminar utgjorde i 2014 15,4% av brutto arbeidstiden. 
Prosentsatsen ble mer normalisert i 2015 til 5,5 %. 

Viser til graf 1 og 2 i vedlegg 7. 

Konsulenttjenester 
Kjøpte konsulenttjenester har vist en synkende tendens siste par årene. Fra 2014 til 2015 sank 
tjenesten fra 0,5 mill kr til 0,3 mill kr.  

Konsulenttjenestene ble benyttet hovedsakelig på VA-området der prosjekt 4930 RA1 stod for 2/3 
av tjenestebruken alene. 

Det vises til vedlegg 6 samt graf 3 og 4 i vedlegg 7. 

Gjennomførte investeringer  
Prosjekteringsavdelinga har vært engasjert i investeringsprosjekter med byggekostnader på til 
sammen 56,5 mill kr (65,1 mill kr i 2014). Vann- og avløpsprosjektene utgjorde 52,3 mill kr 
(56,3mill kr i 2014). Resten var selskap 1-prosjekt med beskjedne 3,9mill kr (8,4mill kr i 2014). 

Samlede investeringer endte ca 15% under 2014-nivået. 

Blant de største enkeltprosjektene innenfor VA kan nevnes: 4960 Skogvegen-Solbakken Øst VA  
6,1 mil kr, 4968 Glomstuvegen-Strandheimvegen VA 8,0mill kr, 4974 Strandgata-
Fannestrandvegen VA 6,1 mill kr. 
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I selskap 1 var det kun ett betydelige prosjekt: 4967 Åsleet, gang- og sykkelveg 2,1mill kr. 

 Det vises til vedlegg 6 samt graf 5 i vedlegg 7. 

Kvalitetsarbeid 
Avdelingen har hatt jevnt fokus på kvalitetsarbeid i 2015. 

De fleste av punktene i kvalitetsplana er gjennomført i samsvar med plan. Unntaket er sluttrapporter 
som det skorter noe på.   

Vi har 17 aktive prosedyrer og sjekklister som dekker virksomheten vår på en god måte. 

Avdelingen har behandlet 3 avvik i 2015. Avvikene hadde lav eller midlere alvorlighet.  

Sluttkommentar  
Avdelingas mål er å være mest mulig effektiv og godt rustet til å møte gjeldende krav til 
dokumentasjon, planlegging og gjennomføring av prosjekter innenfor de aktuelle fagfeltene.   

2015 ble et positivt år for avdelinga på flere områder. Bemanningen var fulltallig hele året. I 2014 
kom det til 2 nye medarbeidere som medførte et større behov for opplæring. I 2015 kunne vi 
begynne å høste av denne investeringen da produktiviteten/planleggingen forbedret seg igjen. 

I 2015 ble det noe reduksjon i gjennomførte prosjekter/byggekostnader. Årsaken til reduksjonen er 
fraværet av store kostnadskrevende entrepriser. Som en konsekvens av denne nedgangen sank også 
behovet for konsulentbistand. 

Fravær/sykefravær på avdelingen gikk noe opp igjen i 2015 grunnet barns behov for omsorg. 
Fraværet er for øvrig fortsatt veldig lavt sammenlignet med andre virksomheter i kommunen. 

Kvalitet har vært gjennomgående tema i avdelingen i hele 2015. Prosedyrene våre har en sentral 
plass i arbeidet og ser ut til å være godt tilpasset virksomheten. Avviksrapporteringen har ligget 
unaturlig lavt lenge, men fokuset på denne type rapportering på slutten av året forventes å gi effekt i 
kommende år. 

Tertialrappotering fra anleggene derimot, er i god gjenge takket være fokuserte prosjektledere. 

Prosedyren (ny i 2015) for samarbeid mellom Prosjekteringsavdelinga og Plan- og 
utviklingsavdelinga vurderes som god, men PUA har hatt uventet lavt fokus på sitt ansvar i forhold 
til denne fellesprosedyren. 

Flytteprosessen fra Storgata 31 til Plutovegen 7 i november krevde en del arbeidstid. En av 
fordelene med flyttingen var at store deler av arkivet ble gjennomgått og mye unødvendig lagret 
papir ble destruert. Det skal også nevnes at våre nye kontorlokaler har gitt arbeidsmiljøet et løft.  

Det mindre positive er at den fysiske lengre avstanden som nå har oppstått mellom 
Prosjekteringsavdelinga og Rådhuset/Plan- og utviklingsavdelinga, demper den tette kontakten som 
tidligere var mellom avdelingene. 

Avslutningsvis vil vi nevne den betydelige innsatsen medarbeiderne har lagt ned i året som har gått. 
Det er medarbeiderne som sørger for at gode strategitall oppnås og det er medarbeiderne som bidrar 
til å opprettholde det gode arbeidsmiljøet ved avdelinga. Vi er således forventningsfull for året som 
kommer. 
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4.5 Anleggsavdelingen 

Generelt 
Anleggsavdelingen utfører Molde Vann og Avløp KF sine egenregi-arbeider innenfor fagområdene 
vegbygging, vann- og avløpsanlegg. 

Avdelingens tjenestebehov for graving, transport og fjellboring dekkes opp gjennom en betydelig 
andel leietjenester basert på tilbudspriser. 

Hovedtall fra anleggsavdelingens virksomhet 
Bemanning 
Avdelingen hadde pr. 31.12.15, 11 personer i 100 % stilling: 

• 1 avdelingsleder 
• 1 senioringeniør 
• 3 anleggsledere 
• 2 anleggsarbeidere 
• 3 anleggsarbeidere/sjåfører 

1 mann gikk av med pensjon og en ny ble ansatt i samme stilling (anleggsarbeider/sjåfør) i 2015. En 
anleggsarbeider gikk ut på attføring og stillingen blir inntil videre dekt ved innleid personell. 

Omsetning prosjektarbeid 
Det samlede forbruket (inkl. innleie) på prosjektene som avdelingen arbeidet med i 2015 utgjorde 
ca. 31,7 mill. kr. Alt gikk til vann- og avløpsbygging. Tilsvarende tall for 2014 var 33,4 mill. kr.  

Regningsarbeid for andre på vann- og avløpsprosjekt 
Anleggsavdelingen utfører også en del arbeid for Statens vegvesen, kabeletatene, private grunneiere 
og Molde Bydrift i forbindelse med vann- og avløpsprosjektene. Dette kommer til uttrykk som 
inntekt på prosjektene. 

Kommuneregnskapet viser at avdelingen har utført arbeid for andre på VA- prosjektene til en verdi 
av 1,2 mill. kr. i 2015. Tilsvarende tall for 2014 var 1,5 mill. kr. 

Ressursbruk biler og maskiner 
Avdelingen disponerer selv 3 lastebiler. Til å dekke toppbehovet blir det leid inn private lastebiler. 
Avdelingen har ikke utstyr til graving og fjellboring (rigg) og må følgelig leie dette inn. 
Innleievilkårene blir fastlagt gjennom tilbud på årsbasis.  

I 2015 var utgiftene til innleie av biler og maskiner 7,96 mill. kr. (7,3 mill. kr. i 2014). 

Produksjon 
Vedlegg 8 viser en samlet oversikt over gjennomførte prosjekter i 2015 med kostnader, produserte 
enheter m.v. 
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Tabellen nedenfor viser en opplisting av den samlede totalproduksjonen ved avdelingen i perioden 
fra 2009 til 2015. 

Enhet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Ny gangveg/ nytt fortau (m) 245 300 0 0 135 60 0 

Ny kjøreveg (m) 0 110 0 0 0 0 0 
Kantstein (m) 1295 952 260 70 515 340 385 

Asfaltdekke (tonn) 1761 1138 2004 1909 2127 2008 2396 
Mur (m2) 60 105  40 20 60 0 

Rørlengder (m) 4655 4065 8520 6755 5355 7050 5230 
Kummer (stk) 62 53 108 128 91 128 108 

Vurdering produktivitet 2015 
Prosjektene i 2015 har vært krevende sentrumsnære prosjekt med hensyntagen til mange berørte 
grunneiere. Produksjonen har likevel vært god.  

Økonomi drift anleggsavdelingen 
Det meste av arbeid og kostnader som anleggsavdelingen genererer blir belastet på prosjektene det 
arbeides på. I tillegg til prosjekt har avdelingen en beredskapsfunksjon innenfor snøbrøyting som 
blir betalt over driftsbudsjettet til veg. 

Avdelingens driftsbudsjett for 2015 var på 8,76 mill. kr. Dette er eksklusiv drift biler. Regnskapet 
viser sum utgifter på 8,91 mill. kr. 

Avdelingen hadde 17 566 debiterbare timer i 2015. Av dette var 83,5 % på investering vann/avløp, 
3,7 % på drift vann/avløp, 10 % på drift veg og 2,8 % på vedlikehold biler/ik/hms/opplæring.   

Sluttkommentar 
Den faglige kompetansen ved anleggsavdelingen er god. Vi har stort sett nødvendige fagbrev og 
sertifikater innen egne rekker. Allikevel vil det være et løpende behov for oppdatering av faglig 
kompetanse.  

Utstyrsmessig er situasjonen under kontroll. Det er en fortløpende oppgradering av bil- og 
maskinparken. Anleggsbrakker og sikkerhetsutstyr blir skiftet ut/oppgradert etter behov/krav/ 
endringer i forskriftene. 

HMS/internkontrollsystemet har vært i daglig bruk, og det er jevnlig avholdt vernerunder på 
prosjektene. 
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VEDLEGG 1 – Strategier 2015 med evaluering 

2015 VIRKSOMHET:
Hovedområde:

1. SAMFUNNSUTVIKLER
Dato: 27.10.2014

Enhetens egne mål/BM Tiltak Ansvar Rapportering Kommentar
Delta sammen med interesserte nabokommuner på aktuelle 
hensiktsmessige prosjektbaserte samarbeidsprosjekt.

Daglig leder Årlig Liten interesse og aktivitet innenfor området i 2015

Utvikle eksisterende bykommunesamarbeid innenfor VA-området. Delta 
på eksisterende og nye hensiktsmessige samarbeidsprosjekt Daglig leder Årlig

5eltar aktivt i erfaringsoverføringsnettverk i regi av 
driftsassistansen innenfor vann- og avløpsrensing. 
5eltar også i driftsassistanseprosjekt på reduksjon av 
lekkasjetall. Er aktiv i forhold til å få i gang igjen 
bykommunesamarbeidet innenfor VA-området.

I samarbeid med Plan- og utviklingsavdelingen, lage en skriftlig 
prosedyre for samordning i alle deler av planprosessen.

Prosjektering Årlig
by samordningsprosedyre utarbeidet i samarbeid 
med plan og utviklingsavdelingen.

Med bakgrunn i signal fra eiermøte 2013. Revidere grenseskille i forhold 
til ansvar av kommunens overvannsanlegg, der en tillegger en større del 
av ansvar og kostnadene til avløpsområdet

Rådmann/ 
daglig leder Årlig

5et pågår overordnet lovarbeid i forhold til 
fastsetting av ansvar og finansiering innenfor 
overvannsområdet. hverordnet kommunal RhS viser 
utfordring innenfor området overvann/ 
klimatilpasning. aolde Vann og Avløp KF har 
dedikert en del av en stilling til arbeid med 
overvannsproblematikken i kommunen.

Avklare ansvar for planlegging og finansiering av anlegg for lokal 
overvannsdisponeing. I samarbeid med Plan- og utviklingsavdelingen, 
sikre at LOD inngår tidlig i planprosesser.

Daglig leder/ 
prosjektering Årlig

5et er blitt utarbeidet en midlertidig prosedyre der 
tiltakshaver i planprosessen må gjøre vurderinger i 
forhold til overvannshåndtering under planarbeidet.

Sikre at innbyggerne, i utbygde 
områder, til enhver tid har gode vann 
og avløpstjenester (strategi 1.2.5, 1.3.4 
og 2.2.3)

Holde et høyt faglig nivå på alle ansvarsområder. Årlig gjøre en vurdering 
av avdelingens kompetanse (og kapasitet) i forhold til oppgaver.

Avd ledere Årlig

Foretaket har utarbeidet en tiltaksplan i forhold til 
oppfølging av kommunens vedtatte strategiske 
tiltaksplan. Foretaket er også i gang med å utarbeide 
en kompetanseanalyse.

Være positive til interkommunalt VA-
samarbeid (strategi 1.1.3)

Komme inn i planprosesser for 
boligbygging og næringsvirksomhet på 
et tidlig tidspunkt for å sikre funksjonell 
VA-infrastruktur (strategi 1.2.5 og 1.3.4)

1.1. Molde kommune skal være en pådriver for vekst og samarbeid i regionen
1.1.3. Interkommunalt samarbeid skal videreutvikles

1.3. Molde kommune skal drive sktivt folkehelsearbeid
1.3.4 Beredskap skal inn i all kommunal planlegging

1.2. Molde kommune skal ha vekst og utvikling i hele kommunen
1.2.5. Det må fremskaffes tilstrekkelig antall tomter til bolig- og næringsformål

 
 



 

 

 

Hovedområde 2 - Del1 

2015 VIRKSOMHET:
Hovedområde:

2. TJENESTELEVERANDØR
Dato: 27.10.2014

Enhetens egne mål/BM Tiltak Ansvar Rapportering Kommentarer
Gjennomsnittlig årlig oppgradering (sett over 3 år) av min 1,2 % av 
avløpsledningene.

Prosjektering/
anlegg Årlig

5et ble utskiftet 2.207m, eller 1,22% av avløps-nettet i 
2015. Snittet over de siste tre årene er 1,16 %.

Gjennomsnittlig årlig oppgradering (sett over 3 år) av min 1,2 % av 
vannledningene.

Prosjektering/
anlegg

Årlig

5et ble utskiftet 2.102 m, eller 0,82 % av vann-nettet i 
2015. Snittet over de siste tre årene er 1,15 %.  
Iovedårsaken til lavt utskiftingstakt i 2015 er forsinkelse 
på ei av entreprisene.

Sanering av resterende sentrumsnære direkteutslipp. Har 3 igjen ved 
inngangen av 2015. Sanere disse i 2015.

Prosjektering Årlig

Utslippet i Lillevika ble sanert. Saneringen av utslippet på 
Elvemoloen ble fullført våren 2016. Saneringen av 
utslippet på .olsøneset er utsatt til 2016. Tekniske planer 
for .olsøneset foreligger.

Sørge for at kommunale avløpsrenseanlegg overholder alle gjeldende 
rensekrav.

VA-drift Tertialsvis Lngen avvik i forhold til gjeldende krav. bye strengere krav 
trer i kraft fra 1.1.16. 

Ferdigstille RA1 - Cap Clara. Prosjektering Tertialsvis

Anbud på renseteknikk er gjennomført. )rsaken til 
dårligere renseeffekt på RA2 enn forventet er til vurdering 
og en ønsker ikke å gå i gang med bygging av et tilsvarende 
renseanlegg før dette er avklart. L samråd med 
fylkesmannen avventes bygging av RA 1.

Oppgradere eksisterende netmodell for avløp til å omfatte beregning av 
forurensing fra alle overløpsutslipp. Prosjektering 31.12.2015

aodellen for området vest av aoldeelva er oppgradert. 
hmrådet øst for elva er påbegynt men ventes ikke å være 
fullført før våren 2016. .egge oppdateringene avsluttes 
med en kalibrering som utføres hos konsulent. 

Gjennomføre spyleprogram og rengjøring av 6000 meter med avløpsrør. 
Vurdere ressursbruk og mest mulig effektive løsninger for å sikre en 
forsvarlig rengjøring.

VA-drift Årlig
L 2015 har vi fått spylt ca.10 000 m med avløpsledninger.

Kartlegge behovet for rengjøring av overvannsnett, inkludert vurdering av 
kost/nytte.

VA-drift 30.06.2015

Vi har et behov for rengjøring av overvannsnett der vi har 
problem med innslag av sand og grus fra gamle sluker og 
bekkeinntak, dette blir lagt inn i ei spyleplan. 
5ataverktøyet som skal brukes er ikke på plass

2.2.4. Prosedyrer og styringsverktøy skal være optimale for å sikre en kostnadseffektiv og brukertrygg tjenesteleveranse

God og miljømessig riktig 
avløpshåndtering (strategi 2.1.6, 2.2.1 og 
2.2.4)

<5% av forurensingsproduksjonen 
tilknyttet avløpsnettet målt som BOF pe, 
slippes ut i regnvannsoverløp og 
nødoverløp på nettet.(strategi 2.1.6, 2.2.1 
og 2.2.4)                                                                                                                                                                    

2.1. Molde kommune skal levere gode tjenester til sine inbyggere
2.1.6. Alle tjenestene i kommunen skal bidra til å fremme helse og forebygge sykdom

Sørge for utskifting av rørledninger 
innen rørledningens levetid (strategi 
2.1.6, 2.2.1 og 2.2.4)

2.2. Molde kommune skal være en effektiv tjenesteleverandør
2.2.1. All tjenesteyting skal skje til rett tid, med riktig mengde og kvalitet
2.2.3. Kommunen skal til enhver tid ha høy egenkompetanse på alle tjenesteområder.



 

 

 

Hovedområde 2 – Del2 

2015 VIRKSOMHET:
Hovedområde:

2. TJENESTELEVERANDØR
Dato: 27.10.2014

Enhetens egne mål/BM Tiltak Ansvar Rapportering Kommentarer
Ivareta kommunens rolle som forurensnings-
myndighet i henhold til delegasjon, bestilling 
av tjenester fra Molde kommune og tildelte 
ressurser (strategi 2.2.1)

Gjennomføre tilsyn / kontroller og gi nødvendige pålegg om tiltak. Forvaltning Årlig Utført fortløpende. Lngen restanser.

Vannleveranse ihht kvalitetskravene i drikkevannsforskriften VA-Drift Tertialsvis
5en bakteriologiske, kjemiske og fysiske vannkvaliteten 
har vært bra i perioden. 

Utarbeide og gjennomføre en fast spyleplan for vannledningsnettet i indre 
del av kommunen. Kimtall under veiledende verdi i drikkevannsforskr.

VA-Drift Årlig
tlan utarbeidet. Forsyningen mot Kleive kan ikke 
pluggkjøres og må spyles regelmessig med utskifting av 
vann og alternativt klores hvis vi ikke får ned kimtallet. 

Fremlegge plan for reservevannsforsyning for Molde kommune. Forvaltning 30.05.2015

troblemstillingene er komplekse og det arbeides fortsatt 
med kartlegginger og med innledende avklaringer. 5et er 
utarbeidet del-rapporter for kildekapasitet og alternative 
reservekilder. 5et jobbes med nødvendig opprusting av 
Iindalsrøra vba med tanke på optimalisering og øke 
robustheten.

Vannforsyningen til abonnentene skal 
være tilstrekkelig. Lekkasjetall på 
vannnettet skal være under 35 % (strategi 
2.1.6, 2.2.1 og 2.2.4)

Drive aktiv lekkasjesøking med med min 1000 timer pr år. VA-Drift Tertialsvis
Vi har i dette tertial bruk 1190 timer på lekksøk. Trenden er 
positiv da vannforbruket synker og aktivitesnivået bør 
minst være på dette nivået.

Vannforsyningen skal være sikker, med 
høy leveringsstabilitet (strategi 2.1.6, 

2.2.1 og 2.2.4)
Ikke planlagte avbrudd <0,5 time i snitt pr innbygger VA-drift Tertialsvis

Lkke planlagte avbrudd i perioden = 0,34 timer pr 
innbygger. Vi har hatt en episode der mange i sentrum ble 
uten vann. 

2.2.4. Prosedyrer og styringsverktøy skal være optimale for å sikre en kostnadseffektiv og brukertrygg tjenesteleveranse

Kvaliteten på renset drikkevann fra 
behandlingsanleggene skal tilfredstille 
krav gitt i drikkevannsforskriften (strategi 
2.1.6, 2.2.1 og 2.2.4)

2.1. Molde kommune skal levere gode tjenester til sine inbyggere
2.1.6. Alle tjenestene i kommunen skal bidra til å fremme helse og forebygge sykdom

2.2. Molde kommune skal være en effektiv tjenesteleverandør
2.2.1. All tjenesteyting skal skje til rett tid, med riktig mengde og kvalitet
2.2.3. Kommunen skal til enhver tid ha høy egenkompetanse på alle tjenesteområder.

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

2015 VIRKSOMHET:
Hovedområde:

3. ARBEIDSGIVER
Dato: 27.10.2014

Enhetens egne mål/BM Tiltak Ansvar Rapportering Kommentar

Sykefraværet skal ligge under 6 % 
(strategi 3.1.1) Utarbeide årlig HMS-plan og følge opp denne. Alle Årlig

Gjennomføre planlagte vernerunder. Alle Årlig

Etablere kultur for innrapportering av avvik og nestenuhell. Alle Tertialsvis

Vi ser en positiv tendens til at vi blir flinkere til å 
registrere avvik. 5et ble registrert 59 avvik (mot 33  i 
2014 og 8 i 2013). Temaet blir tatt opp i alle 
ledermøter og avdelingsmøter. For å bli kjent med 
metodikk og verktøy har medarbeiderne lagt inn 
reelle- eller øvvingsavvik. Vi er på tross av mange 
enkelt-tiltak ikke i mål i forhold til å si vi har en 
avvikskultur der avviksregistrering og oppfølging er 
en naturlig del av forbedringsarbeidet i 
virksomheten. 

Det skal gjennomføres minst ett kurs innen HMS årlig for alle 
medarbeiderne i virksomheten.

Leder 
lager/byggdrift

Årlig
5et ble gjennomført brannvernkurs i samarbeid med 
brannvesenet for alle i foretaket.

Alle i foretaket skal arbeide for et godt 
arbeidsmiljø. Ledelsen skal gi klare 
forventninger til den enkeltes 
arbeidsinnsats (strategi 3.1.3 og 3.1.4)

Det skal avholdes årlig oppfølgings-samtale (medarbeidersamtale) 
mellom medarbeider og leder for alle i foretaket. Avtalt tiltaksplan skal 
evalueres minst en gang pr år.

Alle Årlig
5et er gjennomført oppfølgingssamtale for ansatte 
som har hatt en tiltaksplan etter ordinær 
medarbeidersamtale.

3.1 Molde kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver
3.1.1. Sykefraværet skal ligge under gjennomsnittet for kommunegruppen

3.1.5. Kommunen skal rekruttere og beholde arbeidstakere med høy utdanning og god kompetanse tilpasset kommunens behov
3.1.4. Arbeidsgiver skal gi klare forventninger til den enkeltes arbeidsinnsats og deltakelse i kommunens arbeidsmiljø

3.1.2. Ansatte skal stimuleres til å stå i arbeid utover tidspunktet for mulig pensjonering
3.1.3. Det skal være høy jobbtilfredshet og trivsel på arbeidsplassen

Sykefravær 2015 endte på 5,7 %. Foretaket har en 
kvalitetsplan som også omfatter IaS-arbeidet i 
virksomheten. IaS-system og vernerunder er fulgt 
opp ihht plan. 



 

 

 

 
 

2015 VIRKSOMHET:
Hovedområde:

4. ØKONOMI OG ORGANISASJON
Dato: 27.10.2014

Enhetens egne mål/BM Tiltak Ansvar Rapportering Kommentar
Sammenligning av gebyrene opp mot nabokommuner, fylkes- og 
landssnitt

Daglig leder 01.04.2015
Sammenstillingen viser at VA-gebyrene i aolde er 
lave sett opp mot nabokommuner og fylke.

Årlig kontroll av kvalitet og effektivitet gjennom deltakelse i 
benchmarkingsprogrammet til Norsk vann Forvaltning Årlig

5et jobbes fortløpende med effektiviseringstiltak 
med benchmarking, LEAb-prosjekt, digitalisering. 
Resultatene viser etterlevelse av gjeldende 
regelverk. Lekkasjetallet er i høyeste laget. L forhold 
til ikke ferdigstilt driftoptimalisering av 
avløpsrenseanlegget på bøisomhed og at 
avløpsrenseanlegget på /ap /lara er ikke er 
ombygget tilfredsstilles ikke kravene til 
avløpsrensing som gjelder fra og med 1.1.16

4.1. Molde kommune skal ha økonomisk handlefrihet
4.1.1. Det skal være god økonomistyring på alle nivå

Riktig kvalitet og riktig gebyrnivå 
(strategi 4.1.1)



 

 

VEDLEGG 2 – Systemelementer infrastruktur vann- og avløp 
 



 

 

 



 

 

 

 
VEDLEGG 3 - Vannproduksjon 

 
 

 



 

 

 

VEDLEGG 4 – Bakteriologisk vannkvalitet 

 
 



 

 

 

 



 

 

VEDLEGG 5 – Silgodsmengder større avløpsrenseanlegg 

 
 



 

 

 

Vedlegg 6 – Oversikt ressursbruk prosjekt  

Prosjekter - debitèrbar tid

Total Vann Av løp

Selskap 1 v ia 
ansv  990000 / 

direkte Vann Av løp

Selskap 1 - v ia 
ansv  99000 / 

faktura Vann Av løp

Selskap 1 - v ia 
ansv  99000 / 

direkte
1000-kr 1000-kr 1000-kr 1000-kr 1000-kr 1000-kr 1000-kr 1000-kr 1000-kr 1000-kr

Egenregi-arbeider VA :  
BILER VA-SEKSJONEN 4 754 546 4 208
TOTALSTASJON LEDNINGSKARTLEGGING VA 190 95 95
LINGEDAL- H IBSEN VVA, STORDAMMEN BRO 154 101 53 1
ÅRØ BENSIN - BRUNVOLL, UTSKIFT ETERNIT 3 082 1 078 1 976 28 15 15
NESBØEN, OPPGRADERING P-STASJON VANN 39 39 39
BERGMO - NØISOMHED, VA 15 5 10 2 3
SKOGVEGEN - SOLBAKKEN ØST, VA 6 235 2 463 3 615 157 5 5
ELVEMOLOEN, SANERING UTSLIPP 2 953 672 2 278 3 72 221
BJØRSET, SANERING UTSLIPP 23 23 23
BOLSØNES, SANERING UTSLIPP 6 6 4
HANS THIIS MØLLERS GT ØST VA 4 504 1 706 2 798 83 114
GLOMSTUVN - STRANDHEIMVN VVA 8 300 3 127 4 824 349 186 219 93 14 29
TORLEIFVEGEN VA 52 17 35
STRANDGATA - FANNESTRANDVN VA 6 088 2 255 3 817 16 99 94
BOLSØYA FORSTERKNING VANN 8 8 8
VEJLEVEGEN NORD, VA 5 467 2 371 3 073 23 89 85 5
M DAHLS GT X PARKVEGEN, OMLEGGING VA 87 44 43 42 41 2 2
TIPPLASS, ETABLERE NY 121 45 76 35 57 9
SKJEVIKVN-HUNGNESVN ETERNIT, VA 114 68 46 44 46
INGEBRIKTVN, UTSKIFTING ETERNIT VA 35 19 16 19 16
FUGLSETBAKKEN NORD - FRÆNAVN, VA 60 30 30 30
FRÆNAVN, X HANS THIIS MØLLERS - MOLDEGÅRDSV  3 1 2 1 2
STEN - FLADMARK, SEPARERING AVLØP 142 142 114 2
LILLEVIKVN- BJ BJØRNSONSV, SEPARERING AVLØP 51 51 51

Drift :
HOVEDPLAN VANN 0 22
HOVEDPLAN AVLØP 0 1
SAKSBEHANDLING DRIFT, VANN (81000288) 49
SAKSBEHANDLING DRIFT, AVLØP (81000289) 76
AVLØPSMODELLERING (810000771) 458
KOSTRARAPPORTERING (810000275) 28
HØRING REG.PLANER (810000426) 81
KOMMUNEDELPLAN SYKEHUS HJELSET (81000747) 9

Prosjektkostnader 2015    
Brutto, art 30000-35999                                             

Herav: Prosjekteringsavd          
Prosjektere / bygge- / prosjektledelse

Herav: Konsulent  Prosjektere 

og/eller byggeledelse

 



 

 

 

Prosjekter - debitèrbar tid

Total Vann Av løp

Selskap 1 v ia 
ansv  990000 / 

direkte Vann Av løp

Selskap 1 - v ia 
ansv  99000 / 

faktura Vann Av løp

Selskap 1 - v ia 
ansv  99000 / 

direkte
1000-kr 1000-kr 1000-kr 1000-kr 1000-kr 1000-kr 1000-kr 1000-kr 1000-kr 1000-kr

Entrepriser VA :
AUKRAVEGEN - SNARVEGEN VA 815 390 425 372 402
RA2 OPPGRADERING (Nøisomhed) 60 60
HJELSET VA x VIGVOLLVN-ØSTOVER 30 12 18 10 15
RA1 CAP CLARA OPPGRADERING 508 508 177 261
MJELVEHAGEN - HJELSET V, UTSKIFT ETERNITT 795 795 7
RØBEKK PRESTEGÅRD - E39 VA 431 260 171 162 169
MOLDELIVEGEN, X AUKRAVN-BEKEVOLLVN,VA 20 8 12 8 12
RØBEKK P3, VA OG VEGER 73 60 13 19 12
LILLEVIKA, SANERING UTSLIPP 2 384 2 384 420
RA 2 OPPGRADERING 60 60 28 2
KVILTORP FORLENGELSE UTSLIPPSLEDN, AVLØP 24 24
PLUTOVEGEN 7, TILBYGG 2013 egen melding
RA2, PARTIKKLEUTSKILLENDE OVERLØP -11 -11
ØDEGÅRD RENSEANLEGG, REHAB 2 970 2 970 702 2
MOLDE VERFT - SKJERSÅ, utskift eternit vann 175 175 41
FRÆNAVN OVERVANN, PARSELL EIKREM NR 20-30 16 16
ELVASKARET ETERNIT, VA 767 436 331 425 330
HJELSET-KLEIVE ETERNIT, PARSELL SJØVN-EIDE VA 1 358 1 053 305 242 285

Entrepriser selskap 1 :
KRINGSTAD-DJUDALEN BOLIGFELT 234 69
ÅRØLIA ETAPPE 2 352 352 8
OPDØL - SKJEVIK, GANGVEG 5 5 5
NESBØ 3 TOMTEFELT 42 42 17
HUNGNESMARKA 3 TOMTEFEELT 466 466 8
ÅRØLIA STIER RØBEKKOMRÅDET 30 30
RØBEKK P3, VA OG VEGER 203 203 4
ELGSÅSLIA TOMTEFELT 2 2 2
ÅSLEET, GANG- OG SYKKELVEG 2 085 2 085 155

For Molde Bydrift
ÅRØSETERVEGEN - XFV 64 16 16 16
Trafikkplanlegging komm v eg 17 17 17
MOLDELIVEGEN, FR. NANSENSGT TIL MOLDEELVA 59 59 59

Andre oppdrag for PUA
SMÅOPPDRAG FOR PUA 9 9 9

Ymse 23 23
56 478 17 778 34 551 3 915 2 119 4 368 463 16 312 0

Sum VA = 52 329 Sum egenprosjektering = 6 950 Sum konsulent= 328

Prosjektkostnader 2015    
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Vedlegg 7 - Sentrale tall for Prosjekteringsavdelinga og VA-drift 
Graf  1. 
PROSJEKTERINGSAVDELINGA 2015. 

Debiterbar tid og annen ikke debiterbar tid, eksklusive ferie : 

 
 
Graf  2. PROSJEKTERINGSAVDELINGA 2007-2015.  
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Graf 3. PROSJEKTERINGSAVDELINGA OG KONSULENTER 2007-2015.  
Prosjekteringskostnader av totale byggekostnader. 

 
 
Graf 4. PROSJEKTERINGSAVDELINGA OG KONSULENTER 2015.  
Prosjekteringskostnader i % av totale byggekostnader : 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Graf 5.  GJENNOMFØRTE PROSJEKTER  2007-2015 for MVA og selskap 1:  
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Graf 6.  Oversikt ressursbruk personell innenfor vannområdet ved VA-drift:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  
Graf 7.  Oversikt ressursbruk personell innenfor avløpsområdet ved VA-drift: 



 

 

Vedlegg 8 

Årsrapport  2015
Utførte VA - prosjekter anleggsavdelingen

Prosj.nr.Prosjekt Lengde Kummer Rørdimensjoner Sum rørlengder (m) Kantstein Asfalt Merknad Planressurs
Herav

arbeid for andre

VL 200, SP 250/315, Avsluttende arbeider

OV 500/600/800 i 2016
VL 150/200, SP 160/200, Avsluttende arbeider

OV 200/250/315 i 2016

Prosjektet fortsetter
i 2016

Glomstuvegen - VL 150, SP 160/200, Prosjektet fortsetter
Strandheimvegen OV 160/200/250/315/400 i 2016
Strandgata - Avsluttende arbeider
 Fannestrandvegen i 2016

VL 150/200, SP 160/200, Avsluttende arbeider

OV 250/315 i 2016
Oppstart graving 
i 2016

Sum 11 966 000 19 725 000 1 168 000 2 040 108 5 230 385 2 396

152 371 000 3 073 000

142 000

montert (stk) hovedledninger

140

500

50

5

(tonn)

232

VL+OV+SP   (m)

100

210

Forbruk i kr. inklusiv andre avdelinger og innleie

hovedgrøft (m)Vann Avløp

2 278 000672 000

97 000

399 000

3 127 000 4 824 000

4974

95 0004950 1 078 000

Elvemoloen

1 976 000

3 615 000

4961

Årø Bensin - Brunvoll

4960

Prosjektering

24023

150

Skogvegen -Solbakken øst

VL 180, SP315/355

Prosjektering4

1240 707

483

Prosjektering2 463 000 339 000

4968 450 Prosjektering

Prosjektering2 255 000 3 817 000 19 1000 30 610400

32 1260

VL 150, SP 160, OV 250

Sten - Fladmark

Prosjektering

Prosjektering

4981 Vejlevegen nord

4992

500 25 1370 364238 000

 
 



 

 

 

Vedlegg 9 
Oversikt ledningsfornying og nylagte rør 

Arbeid utført av Anleggsavdelingen ved Molde Vann og Avløp
Prosj. Prosjekt Vann fornyet Nytt vann

nr. ved utskifting
Overvann (m) Spillvann (m) Overvann (m) Spillvann (m) (m) (m)

Strekningene S2/V2 - S3/V3 - Fossbrua +

10m sør for S2/V2 er tatt med her

Strekningene øst og vest for K1 +

siste 15m opp til K12 blir utført i 2016

190 1640 1430 70 1505 395
02.02.2015
Molde Vann og Avløp KF

(Samtidig sanert 45m AF i Fannestrandvegen) Jan Arne Brudeset

Arbeid utført på entreprise 2015
Prosj. Prosjekt Vann fornyet Nytt vann

nr. ved utskifting
Overvann (m) Spillvann (m) Overvann (m) Spillvann (m) (m) (m)

44 567 340 0 597 30
13.02.2015
Molde Vann og Avløp KF
Ole Østigård

234 2207 1770 70

2102

Avløp fornyet Nytt avløp
ved utskifting

140

Sum 1500
Sum utført

1830

4968 Strandheimv. - Glomstuv. 420

4961 Elvemoloen

4974 Fannestrandvegen 110 290

450

4950 Årø Bensin 50

4960 Skogvegen - Solbakken øst 30 420 390

50

4981 Vejlevegen Nord 320 390

Furukollen Vann

4983 Hjelset Øst 100 100

Drift Elvegata 35 35

4967 Åsléet gang/sykkelveg 140

Sum utført på entreprise og i egenregi 2441 1840 425

Sum utført

Sum 611 340

Drift Bolsøya Vann

4975 Ødegård RA 44 42 23 22

Drift

4964 Hans Thiis Møllersg. 240 240 200

4957 Lillevika VA - Sanering 150 90

Lagt avløpsledninger og kummer i samme 
grøft som privat vannledning til Elveg. 13B

390

400

120 LA Nordhaug, tippet masse. 63 PE

100 Ledningsarbeidet fortsetter i 2016

Merknader

70

Knut Ivar Mork

50

30 VL er stikkledning til kommunal PST

Merknader

Anlegg utført for Bydrift

Ledningsarbeidet er avsluttet

Ledningsarbeidet er avsluttet

Ledningsarbeidet er avsluttet

Knut Ivar Mork på oppdrag fra Drift

Avløp fornyet Nytt avløp
ved utskifting

305

200

155

70 360

Skiftet ut 2" galv med 63 PE

95

230 Ledningsarbeidet er avsluttet
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