B E D R E VA - T J E N E S T E R
GJENNOM SAMARBEID

V I E R VA N N V E S T
Vann Vest AS er kommunal eiet aksjeselskap med 29 eierkommuner. Vann Vest
skal være enn samarbeidsorganisasjon for eierne. Selskapet skal fremme
samarbeid og kompetanseutvikling gjennom å utføre og tilrettelegge for
erfaringsutveksling, opplæring, og informasjonsvirksomhet. Selskapet skal
utføre og formidle tjenester knyttet til vann- og avløpsvirksomhet, som for
eksempel bistand til drift, kvalitetssikring, vannmiljø og beredskap.
Vann Vest drives etter regelverket for selvkost og skal ikke skape økonomisk
overskudd. Styret i Vann Vest består av seks representanter fra eierkommunene
og en profesjonell styreleder.

Vi er i dag 10 medarbeidere som driver med:
• Miljø- og resipientvurdering
• Bistand med oppfølging av avløpsanlegg i spredt bebyggelse
og mindre tettsted
• Akkrediterte prøvetaking
• Driftstjenester som lekkasjekontroll, fremmedvannsporing og optimalisering
• Risikovurdering, beredskap og hovedplan
• Damtilsyn – VTA-tjenester
• Juridisk rådgivning innen VA-sektor
• Kompetanseutvikling
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Vann Vest er et kommunalt
aksjeselskap eiet av 29
kommuner, som er markert med blått.
Til sammen representerer
eierkommunene omtrent
600 000 innbyggere.

Vann Vest planlegger å bygge ut
kompetansen for å samordne
kommunenes drift innenfor både
vannproduksjon og avløpsbehandling.
I tillegg vil vi tilby flere oppgaver
innenfor drift, bl.a. lekkasjesøk. Vi er
i samtaler med flere kommuner om
fellesorganisering av dette arbeidet.
Nye, skjerpede oppfølgingskrav fra
myndighetene fører med seg mer
rapportering og oppfølging. Her vil
samarbeid i regi av Vann Vest kunne
lette dette arbeidet for kommunene,
og gi kontinuitet og forutsigbarhet.
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H V O R F O R VA N N V E S T ?
SAMARBEID ER VIKTIG FOR Å MØTE DRIFTSUTFORDRINGER,
INVESTERINGSBEHOV OG GEBYRUTVIKLING FRAM MOT 2040
Selskapets formål er å være en samarbeidsorganisasjon for eierne. Selskapet
skal fremme samarbeid og kompetanseutvikling, gjennom å utføre og tilrette
legge for erfaringsutveksling, opplæring og informasjonsvirksomhet.
Vår selskapsform gjør det mulig å ta inn flere nye eiere og utføre flere oppgaver.
Vann Vest drives etter regelverket for selvkost og skal ikke generere overskudd.
Ifølge flere fagrapporter er investeringsbehovet 332 milliarder kroner fram
mot 2040. Dette utgjør en årlig investering på 16,6 milliarder kroner, eller en
økning på over 40 % i forhold til gjennomsnittet de siste tre årene. Dette krever
ifølge fagrapporter samhandling og effektivisering, for å unngå å finansiere hele
økningen via gebyrene.
UTDRAG FRA NORSK VANNRAPPORT:

Asplan Viak er sterkt tilstede i Vann Vest
sin region og tilbyr tjenester innenfor:
Transportsystemer | Overvannshåndtering | VA-modellering
Avfall og Fjernvarme | Vannbehandling | Avløpsrensing
Vassdragsplanlegging | Vannmiljø

www.asplanviak.no
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Effektive løsninger
for vannbehandling
–
–
–
–
–

Brimer høydebasseng
Rørinstallasjoner
Vannrensing
Avløpsrensing
Serviceavtaler

Entec Group AS | 6065 Ulsteinvik | brimer@entec.no | www.entec.no

KVALITET, ERFARING, KUNNSKAP OG NYTENKNING
Isohatt™ sørger for enkel og optimal isolasjon med minimalt av gravearbeid.
Presisjonsstøpte isolasjonselementer i polyuretanskum.
Isohatt™ egner seg til de fleste dimensjoner
og spesielt godt til eksentriske og sentriske betongkumkjegler.

E-post: dagfinn@wdf.no I Tlf. 47 23 03 85
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MILJØ – RESIPIENT
Innsjøer, elver, fjorder og hav er felles ressurser som må tas vare på for å sikre oss
og fremtidige generasjoner tilgang på trygg mat og gode rekreasjonsmuligheter.
Kommunene arbeider døgnet rundt for dette gjennom innsamling og rensing av
avløpsvann. Vann Vest besitter lang teoretisk og praktisk erfaring knyttet til
overvåking av miljøforholdene i vann og resipienter.

Hva leverer Vann Vest innenfor dette temaet?
•
•

Bistand til utarbeidelse eller innkjøp av overvåkingsprogram, inkludert
oppfølging av konsulent
Bistand til koordinering av arbeidet med å overvåke resipienter som er felles
for flere kommuner

VI PÅTAR OSS FØLGENDE TYPER
SERVICEOPPDRAG FOR VANN- OG
AVLØPSRENSEANLEGG:
•

STORT ELLER SMÅTT
- DET FIKSER VI!

•
•
•

Forebyggende
vedlikehold
Serviceavtaler
Akutt utrykning
Reservedeler

•
•
•
•

Prosess-støtte
PLS / SCADA
Prosjekter med kort
gjennomføringstid
Oppgraderinger

KONTAKT OSS:
6

WATER TECHNOLOGIES

service@krugerkaldnes.no | tlf: 916 08 000

AV LØ P S S Y S T E M I S P R E D T
B E B YG G E L S E O G M I N D R E
TETTSTED
Kommunene er tilsynsmyndighet for de mindre avløpsanleggene, etter
forurensningsforskriften kapittel 12 og 13. Mange anlegg oppfyller ikke dagens
krav til rensing, og bidrar til forurensning av drikkevann og lokalmiljø.
Kommunen må også dokumentere renseeffekt for alle avløpsanlegg som
betjener mer enn 50 PE. Myndighetene har satt som mål at alle anlegg skal
oppfylle kravene i forurensningsforskriften, slik at vi kan nå miljømålene etter
vannforskriften innen 2027 og senest innen 2033.

Hva leverer Vann Vest innenfor dette temaet?
•
•
•
•
•
•
•

Direkte oppdatering av kartverk i felt ved tilsyn
App for registrering av service og avvik på minirenseanlegg med direkte
oppdatering i kart
Bistand ved pålegg om utbedring
Felles maler
Opplæring av personell til å ta prøvene og bistand til prøvetaking
Bistand med rapportering til myndighetene
Resipientovervåking (se miljø – resipient)
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A K K R E D I T E R T P R Ø V E TA K I N G
Forurensningsforskriften setter krav til prøvetaking ved utslipp av kommunalt
avløpsvann fra tettbebyggelse. Korrekt utført prøvetaking bidrar til å sikre innsamling av representative prøver fra renseanleggene. Resultatene fra slike
prøver gir anleggseierne gode signaler til å styre og drive anleggene, slik at
driftskostnader og utslipp til naturen kan begrenses. Prøvetakingen på de største
kommunale renseanleggene må dessuten utføres akkreditert.

Hva leverer Vann Vest innenfor dette tema?
Akkreditert prøvetaking i samsvar med kravene i forurensningsforskriften §
14-11. Vann Vest er innvilget akkreditering fra Norsk Akkreditering. Tjenesten til
kommunene omfatter:
•
•
•

Måleutstyr

Planlegging av prøvetakingen
Opplæring av personell til å ta prøvene og rapportere etter fullført
prøvetaking
Kontakt med myndighetene

Fremmedvann søk og mengdemåling
Overløp registrering med opsjoner mengde, kamera og tid
Online Drikkevann bakterieanalyse
Vi tilbyr våre tjenester, fra utleie av utstyr, til totalløsning,
med ferdig rapport og konklusjon.

Trafikklyskart
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Eventyrveien 37, 1827 Hobøl • Tlf. 920 35 710
E-post: ea@miwas.no • www.miwas.no

DRIFTSTJENESTER
Uønsket vann i avløpsnettet medfører store konsekvenser både økonomisk og
miljømessig. Nasjonal bærekraftstrategi for norsk vannbransje har angitt et mål
der vi innen 2030 skal se en reduksjon på 30 %, og kommuner skal derfor ha
utarbeidet en plan for å nå dette målet.
Norges mål for vann og helse (Mattilsynet) har konkrete målsettinger for
funsjonssikkerhet til vann- og avløpsnettet. Målsetting om lekkasjenivå på mindre
enn 25 % innen 2020 er oppnådd i noen fåtall av kommunene.

Hva leverer Vann Vest innenfor dette temaet?
•
•
•
•
•
•

Kompetanseutvikling og planleggingsstøtte for eierkommunene
Bistand til kartlegging, måling og beregninger av fremmedvann, samt
rammeavtale på nødvendig utstyr
Lekkasjekontroll, planlegging og implementering
Modellering til vannledningsnett for slokkevann, vannkvalitet
og trykkoptimalisering
Bistand til utarbeidelse av driftsplan for renseanlegg og ledningsnett
Samarbeid om VA-normer og prosedyrer

Tenk styrke. Tenk miljø.
Tenk norske arbeidsplasser.
Tenk Basal-produkter.

Basal AS
Lille Grensen 3, 0159 Oslo
basal.no

Beisfjord Sementvarefabrikk AS · Loe Bodø Betong AS · Brødrene Ulvestad Cementvarefabrikk AS · Førde Sementvare AS
· Hedrum Cementstøperi AS · Holmen Betong AS · Jaro AS · Loe Rørprodukter AS · Loe Narmo Betong AS ·
Loe Rørprodukter Nord AS · Loe Sylteosen Betong AS · Loe Midt-Norsk Betong Mosjøen AS · Midt-Norsk Betong Verdal AS
· Nobi AS · Skjæveland Cementstøperi AS · Ølen Betong AS · Østfold Betongprodukter AS
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R I S I KOV U R D E R I N G,
B E R E D S K A P O G H O V E D P L A N
Krav til risikovurderinger har fått økt fokus innenfor alle fagområder. Risikovurderinger er tradisjonelt benyttet for å avdekke uønskede farer og hendelser.
Som grunnlag for gode og sikre VA-tjenester, er kartlegging av risiko og
muligheter er avgjørende. Dette gjelder både innen drikkevannsproduksjon og
-distribusjon, men også innen avløp og miljø, damsikkerhet, HMS mv.

Hva leverer Vann Vest innenfor dette temaet?
•
•
•
•
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Beredskapspakke som inneholder farekartlegging, ROS, beredskapsplan og
øvelse
Samarbeid og erfaringsutveksling mellom kommunene
Myndighetskontakt
Øvelser

D A M T I L S Y N O G V TA - T J E N E S T E R
Damsikkerhetsforskriften har som formål å fremme sikkerhet ved 
vassdragsanlegg og forebygge skader på mennesker, miljø og eiendom.
Alle dameiere er pålagt å ha en vassdragsteknisk ansvarlig (VTA), som har det
faglige ansvaret for å følge opp sikkerheten ved anleggene. VTA utfører også
tilsyn av dammene alt etter hvilken konsekvensklasse de har.
Mange eldre dammer vil få krav om rehabilitering etter vurdering fra VTA. Det
kan være fordi de er bygget etter andre krav enn de som gjelder i dag. Det kan
være alt fra små tiltak som nye overløp eller reparasjon av luker, til 
totalrehabiliteringer.

Hva leverer Vann Vest innenfor dette temaet?
VTA-tjenester i samsvar med damsikkerhetsforskriften § 2-4, bl.a.:
•
•
•
•
•

Utarbeidelse og oppdatering av internkontrollsystem
Overvåking og revurdering av anleggenes sikkerhet
Rapportering
Kontroll med at tiltak ved anleggene ivaretar forskriftskravene
Opplæring av tilsynspersonell

Din foretrukne leverandør av

AUTOMASJON OG DRIFTSKONTROLL
Automasjon • Driftskontroll • Rapportering • SCADA
OneCo leverer løsninger for systemintergrasjon og automasjonssystemer
innen vann og avløp, industri, næringsmiddelindustrien, bygg, energi,
samferdsel og offshorevirksomhet.
Systemene vi leverer er kvalitetssikrede og tilpasset kundens spesifikasjoner og behov.
Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.

www.oneco.no

11

J U R I D I S K RÅ D G I V N I N G I N N E N
VA - S E K T O R
Kommunene opptrer både som offentlig myndighet og som privatrettslig aktør
innenfor VA-sektoren. De ulike rollene krever ulik saksbehandling, og at
kommunene forholder seg til flere ulike regelverk.

Hva leverer Vann Vest på dette tema?
Juridisk rådgiving innen VA-sektoren, for eksempel knyttet til:
•
•
•
•
•
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Arealplanlegging og byggesaker
VA-norm
Avtaler og rettigheter
Byggeprosjekter
Offentlige anskaffelse

Beskyttelse mot
mot oversvømmelser
oversvømmelser
Beskyttelse
og forurensning
forurensning
og
MFT utvikler produkter for
MFT utvikler produkter for
regnvannshåndtering - fra kilde til
regnvannshåndtering - fra kilde til
utslipp. Vi tilbyr smarte løsninger
utslipp. Vi tilbyr smarte løsninger
som gir hydraulisk kontroll og
som gir hydraulisk kontroll og
reduserer risiko for
reduserer risiko for
oversvømmelser og forurensning.
oversvømmelser og forurensning.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mengderegulatorer
Mengderegulatorer
Nivåregulatorer
Nivåregulatorer
Tilbakeslagsventiler
Tilbakeslagsventiler
Stengeventiler/Stengeluker
Stengeventiler/Stengeluker
Partikkelavskillende regnvannsoverløp
Partikkelavskillende regnvannsoverløp
Partikkelavskillere for overvann
Partikkelavskillere for overvann

Klimatilpasning av avløpsnettet
Klimatilpasning av avløpsnettet

Miljø- og Fluidteknikk AS
Miljø- og Fluidteknikk AS
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K O M P E TA N S E U T V I K L I N G
– KURS OG SEMINAR
En velfungerende vannbransje har behov for personell med mange typer av
fagutdannelse fra ulike utdannelsesnivåer. Som ellers i samfunnet er det en
kontinuerlig utvikling av fagene og myndighetskravene. Gjennom våre kurs og
seminarer fremmer vi samarbeid, kompetanseutvikling, erfaringsutveksling
og nettverksbygging.

Hva leverer Vann Vest innenfor dette temaet?
Vann Vest arrangerer regelmessig en rekke seminarer og kurs for alle i bransjen
som bidrar til å vedlikeholde og videreutvikle kompetansen. Arrangementene
annonseres fortløpende på Vann Vest sine hjemmesider: www.vannvest.no
Vanndagene på Vestlandet er det største VA-arrangementet på Vestlandet, og
gjennomføres i september hvert år. Hit kommer driftsoperatører, fagarbeidere,
planleggere, ingeniører, konsulenter og andre fra kommuner, VA-verk og private
firma. Deltakerne får faglig påfyll gjennom interessante seminarer, faglig utveksling med gode kolleger og nyttig informasjon om produkter og nyheter fra et
bredt utvalg av utstillere.
Driftsoperatørsamling arrangeres i januar, og er en ren erfaringsutveksling hvor
driftsoperatører og leverandører presenterer erfaringer og løsninger.
Workshop hvor en rekke leverandører har egne fagstasjoner der deltageren får
drøfte problemstillinger i mindre grupper. Workshop er normalt orientert rundt
aktuelle og relevante tema for bransjen.
Rammevilkårskonferansen går i dybden på gjeldende lover og regler for vannbransjen. Ved endringer i lov- og regelverk legges det særlig fokus på betydningen av endringene. Konferansen legges opp til å treffe behovet hos dem som
arbeider med forvaltning av lov- og regelverk i kommunene.
Driftsoperatørforum arrangeres som korte, avtalte, besøk til nye VA-tiltak i eierkommunene. Forumet er populært blant driftsoperatører og ingeniører.
Relevante kurs og samlinger arrangeres også etter behov og innenfor gitte temaer etter forespørsel fra eierne.

Din ekspert på glass
Nessø Glass og håndtverk-service
i Levanger. Spør oss!
Kirkegata 75D, 7600 Levanger l Tlf: 740 16 511
E-post: firmapost@nessoglass.no l www.nessoglass.no
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Vi takker våre
samarbeidspartnere

Basal Aqua-Safe er bransjens sikreste vannkum. En vannkum som leveres komplett,
direkte på grøftekanten og følger kravene i VA-miljøblad nr. 112. Vi revolusjonerer
bransjen med en ny standard for en sikrere og bedre vannkum - som også gir deg bedre
med spesialkompetanse. Basal Aqua Safe er en vannkum dimensjonert for opptredende
krefter, har 100 års levetid og er samtidig 100% sikker.
DET ER DET VI KALLER EN REVOLUSJON.

Bjoavegen 191, 5582 Ølensvåg // Tlf. 53 77 52 00 // www.olenbetong.no

· Concept: JS Media Tools A/S · 113694 · www.jsnorge.no
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Vann Vest AS
Spelhaugen 22, 5147 Fyllingsdalen
Telefon: 93414407
E-post: post@vannvest.no
www.vannvest.no

