Felles forvaltningskontor for
vann og avløp i Hallingdal

Faseinndeling
Opprette
forvaltningskontor
for vann og avløp

ForStudie
(plan,
mulighetsstudie
avgrensning,
prosjekteringsbestil
ling)

ForProsjekt

OG: Rådmannsutvalg
PL: Elin Tangen

OG: Rådmannsutvalg
PA:
PL: TLF

(utarbeidelse av
prosjektmandat
og bestemmelse
av budsjett)

Hovedprosjekt
(hoved-leveranse ->
Et åpnet felles
forvaltningskontor)

OG: Teknisk ledergruppe
PA: Én fra teknisk ledergruppe?
PL: Innleid ressurs fra Ål kommune.
Grunnlaget for innleie av prosjektleder:
Viktig at denne får frigjort mye/all kapasitet i
prosjektfasen for å kunne drive prosjektet.
Referansegruppe: Én fra hver kommune med
kjennskap til arbeidsbelastning og sakshåndtering
tilknyttet felles avløpskontor.
Referanse-gruppe/person 2 : En fra for eksempel
Tilsynskontoret for Drammensregionen i Lier.

Mål: Felles avløpskontor hovedprosjekt
Effektmål (Hvorfor er dette vårt
prosjekt)

Resultatmål (Hva skal
prosjektleveransen være)

• Oppnå vedtatte miljømål og
kunne dokumentere at disse blir
møtt
• Sikre godt vannmiljø
• Hindre forurensing
• Hindre smitte

• Et felles avløpskontor for
Hallingdal
• Økt grad av tilsyn og oppfølging
av utslipp
• Oppfølging og forvaltning av
avtaler ( tømming etc.)
• Større fagmiljø

Resultatmål for hver fase

Resultatmål for Felles avløpskontor

Avklaringer

Effektmål

Prosjektrapport
Opprette felles avløpskontor
for å være i stand til på en
effektiv og god måte oppfylle
kravene i
forurensingsforskriften –
Oppnå vedtatte miljømål

ForStudie

ForProsjekt

Arbeidsoppgaver,
bemanning og
kostnadsoverslag for
avløpskontoret

Ferdig Avløpskontor

Realisere Produkt
Hovedprosjekt

Økt grad av konkretisering

Dokumentasjonsgrunnlag
for HP

I tillegg til 1, kunne
dokumentere hvordan
disse målene bli møtt
og kunne informere
publikum og
myndigheter om dette

Forslag til tidsplan
OPPGAVE
Politisk forankring
Etablere finansiering
Opprettelse av prosjektorganisasjon
Felles gebyr-regulativ
Vurdering av ressursbruk og
personellbehov
Bestemme lokasjon / inngå
vertskommuneavtale
Utarbeide felles tilsynsplan
Avdekke behov for tilknytning av
flere tjenester
Finne kontorlokaler og tilsynsbiler
Beskrivelse av arbeidsoppgaver og
organisering
Ansettelse av nødvendig personell
Etablering av felles forskrift
Beskrivelse av GIS og Komtek
database
Etablering av rutiner for
rapportering og informasjonsflyt
Etablere rutiner for oppfølging av
tømmeplaner
Inngå nødvendige kontrakter
Etablere rutiner for
publikumskontakt
Åpning

Des 18

Jan 19

Feb 19

Mar 19

Apr 19

Mai 19

Jun 19

Jul 19

Aug 19

Sept 19

Okt 19

Nov 19

Des 19

Grunnlag og behov for felles
avløpskontor
Kommunale oppgaver identifisert som det vil være enklere å gjennomføre med et
felles avløpskontor

Teknisk lederforums hovedmotivasjon for
prosjektet:
Kommunene sliter med følgende:
• Behov for kompetanse
• Kostnadseffektive løsninger
• Rekrutteringsproblematikk innen spesielt fagfelt
• Gjennom felleskap kan man bygge sterke fagmiljø
• Forutsigbar behandling og forvaltning av oppgaver for vann
region Hallingdal

Arbeidsoppgaver for felles
avløpskontor
Utkast til mulige arbeidsoppgaver.

Arbeidsoppgaver for avløpskontoret:
• Føre vannregionarbeidet videre
• Innovasjon og helhetlig forvaltning av vann og avløp som ressurs
• Utøve all myndighet som er lagt til kommunen jf.,
forurensingsforskriften kapittel 12 og 13. Inkludert behandling av
søknader etter forurensingslov og plan- og bygningsloven,
enkeltvedtak og oppfølging av vilkår.
• Utøve tilsyn med eksisterende anlegg innenfor kommunens
myndighetsområde avløpsanlegg opptil 2000 pe

Hvordan kan vi få avløpskontoret til å
fungere ut i den enkelte kommune?
• Henvendelser på spredt avløp kan deles i to hovedgrupper:
1. Utslippstillatelser og oppfølging av anlegg
2. Spørsmål fra publikum om: tømming, mangler og faktura
1.

2.

Ansvarsbelagt og standard kriterier for alle søknader- Viktigere med proff. veiledning
fremfor kjennskap til den enkelte kommune.
Må ha samordnede planer for tømming,( har vi i dag også), likt fakturerings-intervall, få
som stikker innom kommunen for å spørre, men bruker andre info kanaler, behov for lik
veiledning og tid til veiledning

VA er det fagfeltet som kan behandles likt i dalen, uavhengig av kommune.

Generell veiledning gjøres i stor grad av byggesak, vil også være faktum ved samlokalisering.
Link til veileding på byggesak, kan også gjøres slik for spredt avløp:
https://dibk.no/om-oss/Nyhetsarkiv/hva-ma-til-for-a-sende-inn-en-byggesoknad/

Kartlegging av ressursbehov
Innspill fra samarbeidskommuner

Totalt Hallingdal
Dagens tilstand
• Totalt 2,9 årsverk som jobber med
spredt avløp i Hallingdals kommunene
• Behandling av nye utslippstillatelser
prioritert (ca.220 per år)
• Antall tanker: 5820
• 782 tette tanker
• 4784 slamavskillere
• 254 Minirenseanlegg og andre anlegg av
ulik størrelse

• Vannregionarbeidet 50 % stilling frem
til 31.12.18
• Tilsyn hovedsakelig ved tømming

I et felles avløpskontor
• Det er behov for totalt 7-8 årsverk
(inkludert dagens stillinger) for
behandling av nye søknader, tilsyn og
oppfølging av gamle tanker og større
renseanlegg.
• Teknisk ledergruppe foreslår å jobbe
videre med 4 stillinger totalt.

Nes

Ål

Hovedutfordring er at ikke alle anlegg er bygd slik det er søkt om. Dette kan få følger for
funksjonen til anlegget og i 2. rekke gebyret. Manglende ferdigattest.
Også problem med manglende tømming, dårlig service, for dårlig prosjekterte oppførte
anlegg

I dag 30% Behov 100%

I dag 70% Behov 300%

Estimerte kostnader

Økonomisk status pr. i dag samlet for Hallingdal
Stipulerte kostander Hallingdalkommunene har pr. i dag.

OPPGAVE

Vedlikehold av felles rutiner/reglement

Arbeids-fordeling
spredt avløp i
kommunene
(stipulert
fordeling)

Årlig kostander pr. i dag
felles for alle kommuner
(2,9 årsverk) ( brukt 576
som utgangspunkt)

Prosentvis
gebyrfinansiering

5%

83 520

30%

10%

167 040

100%

Tilsyn - Oppfølging og lovlighetskontroll

10 %

167 040

100%

Behandling av søknader

60 %

1 002 240

100%

500 000

30%

250 560

0%

Kartlegging av avløpsanlegg

Vannregion Hallingdal
Administrasjon og andre oppgaver
SUM

15%

2 170 400

Kostnadsestimat

I prosjektperiode (2019)

Antall
årsverk/år

OPPGAVE
Opprettelse av prosjektorganisasjon

0,2

Kostnader

Pr kommune
130 000

21 000

Administrasjon

115 000

19 000

Kjøp av tjenester

100 000

16 000

345 000

56 000

Sum
Antatt finansiering fra Buskerud Fylkeskommune

Kommuner
Krødsherad

2117

2018
23 845

Flå

1000

11 241

22482

Nes

3420

38 522

77044

Gol

4479

50 451

100902

4672

52 624

105248

4422

49 809

99618

2087

23 508

47016

250 000

500000

Ål
Hol
Hemsedal
Sum

Innbyggere

150 000

2019
47690

Kostandstabell fra vannregion Hallingdal

Muligheter for finansiering
• TLF har hatt dialog med Buskerud Fylkeskommune om prosjektmidler
Morten Ekeren skriver følgende i mail til TLF:
«For å komme i posisjon til tilskudd er det viktig å finne noen "knagger" i næringsplanen. Jeg tenker
at etablering av et interkommunalt VA/Vannmiljø-senter kan kvalifisere for fylkeskommunal
medvirkning, men det er viktig å finne riktig vinkling - slik at det ikke "bare" blir driftsoppgaver som
kommunen allikevel skal utføre som skal samles i et fellesskap. Noen stikkord kan være: Innovasjon,
kompetanse, vertskapsattraktivitet.....»

Næringsplanen til Buskerud Fylkeskommune viktig i vårt arbeid

Hva gjenstår ?

Må utredes videre / gjennomføres

Før prosjektstart
•

Etablere finansiering for avløpskontoret

•

Etablere kontakt med andre regioner som har opprettet lignende samarbeid

•

Opprettelse av prosjektorganisasjon

I Prosjektperioden
•

Vurdering av ressursbruk og personellbehov

•

Forankre felles gebyr-regulativ for spredt avløp

•

Finne lokasjon og inngå vertskommuneavtale for felles avløpskontor

•

Utarbeidelse av felles tilsynsplan

•

Etablere behov for og/eller ulike løsninger for samlokalisering av flere tilknyttede tjenester til samme kontor (vannmiljø, oppfølging av ulovlig dumping
av avfall)

•

Finne løsning for kontorlokaler og tilsyns-biler

•

Beskrivelse av arbeidsoppgaver og organisering

•

Ansettelse av nødvendig personell

•

Etablering av felles forskrift for utslipp fra mindre avløpsanlegg

•

Beskrivelse av GIS og Komtek database for forvaltning av mindre avløpsanlegg

•

Etablering av felles rutiner for rapportering og informasjonsflyt til eier-kommuner

•

Etablering av rutiner for oppfølging av tømmeplaner (for slam, fett?, olje?)

•

Inngå nødvendige kontrakter /undersøke om nødvendige felles kontrakter for leverandører og innkjøp foreligger

•

Etablering av rutiner for publikumskontakt

•

Åpning felles avløpskontor

•

Innkjøring og prosjektrapportering

Hva gjenstår – forenklet versjon
• Forankring av forprosjektet hos Rådmannsutvalget
• Forankring av forprosjektet i Regionrådet
• Sikre økonomisk medvirkning til prosjektleder fra 1. jan
• Etablere prosjektorganisasjon
• Politisk forankring etter endt forprosjekt

Teknisk lederforums anbefalinger
• Engasjere prosjektleder i 20-40 % stilling for å drive/ starte
forprosjektet frem til juni 2019
• Kostnadsdekning gjennom kommunenes bidrag til «prosjektstilling i
vannregion»

Eksempel på felles avløpskontorDrammensregionen
• http://www.lier.kommune.no/teknisk-og-eiendom/tilsyn-smaaavlopsanlegg/

Kontakt: Anders Surlien

