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2. Sammendrag 
Temaplan vann og vannmiljø skal erstatte tidligere hovedplaner i gamle Røyken og Hurum kommuner 

samt kommunedelplan vann i gamle Asker kommune. Den nye temaplanen skal gi føringer for 

overordnede grep innenfor vann- og avløpssektoren i Asker. Temaplan vann og vannmiljø ligger 

under kommuneplanen i planhierarkiet i kommunen, og skal munne ut i egne handlingsplaner.  

 

Temaplanen består av et kunnskapsgrunnlag, faglige utredninger samt foreliggende hoveddokument. 

Både kunnskapsgrunnlaget og fagutredningene er bygget opp etter de fagområdene virksomheten 

vann og vannmiljø har ansvar for. 

 

Vann- og avløpskartverket i Asker kommune har svært ujevn kvalitet og med klare mangler. For å 

kunne jobbe enda mer effektivt må kvaliteten på både kartverket og andre grunnlagsdata heves. 

Grunnlagsdata må i tillegg tilgjengeliggjøres i enda større grad enn pr i dag.  

 

Pr i dag har vi for mange manuelle arbeidsprosesser. I tillegg utnytter vi ikke fullt ut potensialet i alle 

løsningene våre. For å kompensere for dette må vi gjennomgå en digital transformasjon på flere 

områder. For å levere bedre innbyggertjenester skal vi styrke innbyggerdialogen, forenkle 

innbyggerreisen i digitale kanaler og øke bruken av innbyggerdata. Bedre kommunikasjon med 

innbyggerne kan blant annet bidra til økt kunnskap og forståelse hos innbyggerne angående behov 

innenfor vannsektoren. 

 

For å kunne opprettholde et fungerende ledningsnett har fornyingstakten historisk sett vært for lav. 

For lav fornyingstakt gir seg utslag i driftsutfordringer og både høy lekkasjeandel og en høy 

fremmedvannsandel. Ved å fornye mindre enn 1% av ledningsnettet i året vil vi bygge opp en enda 

større andel ledninger som trenger fornying. Med bakgrunn i tilstand på eksisterende ledningsnett 

legger derfor temaplanen opp til en gjennomsnittlig fornyingstakt på 1,4 % på vannforsyningsnettet 

og 1,6% på avløpsnett. 

 

Klausuleringsbestemmelsene rundt Åsheim vannverk (Sandungen drikkevannskilde) må revideres. I 

tillegg er det nødvendig etter varsel om pålegg fra Mattilsynet å utrede mulige reserveløsninger for 

Sandungen. Både høydebasseng og trykkøkningsstasjoner ulike steder i kommunen må oppgraderes i 

planperioden og det er nødvendig å både få oversikt over og gjøre utbedringer i felleskummer 

mellom drikkevann og avløpsvann. Det er flere områder i kommunen hvor forsyningssikkerheten er 

mangelfull. Mangelfull forsyningssikkerhet vil forsterkes med økt utbygging. Økt forsyningssikkerhet i 

særlig Sætre, Heggedal og Slemmestad skal prioriteres i temaplanens planperiode. Det er identifisert 

18 områder innenfor regulert tettbebyggelse som ikke har god nok slokkevannskapasitet. Områdene 

er av varierende størrelse. Disse områdene vil ved ledningsfornyelse og sanering av eksiterende 

vannledningsnett oppnå tilstrekkelig kapasitet. Deler av den kommunale vannforsyningen har 

utfordringer med bruksmessig vannkvalitet. Årsaken til klagene må utredes og klargjøres. Dagens 

lekkasjenivå ligger på litt over 30 % samlet for de tre tidligere kommunene. For å kunne jobbe 

effektivt med lekkasjereduksjon, er det viktig at mest mulig av vannforbruk måles  

 

I Asker er 60 % av elvevannforekomster, 40 % av innsjøvannforekomster og alle 

kystvannsforekomster i risiko for ikke å oppnå «god økologisk og kjemisk tilstand». Resultatene av 

vassdragsovervåkningen for 2020 viser at det er mange punkt som har for høye verdier for fosfor og 

tarmbakterier. Dette fører til at 52 % av vannforekomstene i kommunen har moderat, dårlig eller 

svært dårlig økologisk tilstand. Dette skyldes stort sett påvirkninger fra avløpsvann, jordbruk og 
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urban utvikling. For påvirkninger fra avløp bidrar diffus avrenning fra spredt bebyggelse, punktutslipp 

fra regnvannsoverløp og diffus avrenning fra spillvannslekkasje mest. 

Lahell er et avløpsrenseanlegg som hører inne under kapittel 14 etter forurensningsforskriften. 

Lahell er det anlegget som det haster mest med å få på plass en løsning for. Anlegget har 

sekundærrensekrav som pr i dag ikke innfris. For de tre kapittel 13- anleggene Åros, Storsand og 

Rulleto er det også knyttet utfordringer og det må påregnes store investeringer i oppgradering av 

avløpsrenseanleggene i årene fremover. Fremmedvann er en utfordring inn på samtlige av 

renseanleggene i tillegg til at det skaper utfordringer på ledningsnett og for pumpestasjoner. 

Områder som er særlig utsatt: Holmen-området (prosjekt pågår), tettsteder i gamle Røyken 

(Slemmestad, Røyken og Bødalen) og Tofte. I tillegg er kapasiteten på nettet sannsynligvis dårlig i 

Åros. På Tofte finnes det mye fellessystem (overvann og spillvann) som bør vurderes om skal 

separeres for å fjerne fremmedvann. 

ROS- analyse av overvannsystemet i Asker peker på at det vi bør planlegge for tiltak i 7 av 24 

områder i Asker nord, mens 5 av 42 områder i Asker sør bør prioriteres for tiltak. Det finnes 155 

bekkeinntak innenfor de prioriterte områdene. Det må vurderes om det skal gjøres tiltak for samtlige 

av disse 155. I tillegg må det gjøres en ansvarsavklaring på alle bekkeinntak. Endringer i 

arealutnyttelse med terrengendringer, fortetting og lukking av bekker har i de kritiske områdene 

bidratt til økt risiko for vann på avveie under intense regnepisoder. Planlegging og trinnvis håndtering 

av overvann skal legges til grunn for arbeid med overvannvann i Asker kommune. 

Som eier av en dam (avhengig av magasinvolum) kan det hvile et stort sikkerhetsmessig ansvar. Eiere 

av dammer av en viss størrelse er underlagt krav om sikkerhet ved vassdragsanlegg gjennom 

damsikkerhetsforskriften som forvaltes av NVE. Asker kommune har ansvar for og eier 13 

klassifiserte damanlegg tilknyttet ulike vassdrag. For å imøtekomme disse kravene til damanlegg har 

Asker kommune et internkontrollsystem for vassdragsanlegg (IKV), ett for gamle Asker og ett for 

Røyken og Hurum. Internkontrollsystemet må revideres. 

Stikkledninger kan potensielt være en kilde til forurensning. I tidligere Røyken og Hurum mangler det 

informasjon om stikkledninger. Det må derfor gjøres et omfattende kartleggingsarbeid på 

stikkledninger. 

God oppstrømskontroll er av stor betydning for å blant annet kunne få til riktige prosesser på 

avløpsrenseanleggene. Forurensninger som slippes på avløpsvannet vil kunne føre til at 

slamkvaliteten blir dårlig og det vil kunne føre til at forurensinger blir transportert ut i resipient via 

overløp. I tillegg vil fett/olje som slippes på avløpsnettet påvirke drift av avløpspumpestasjoner. Vi 

må derfor skaffe oss oversikt over samtlige riskobedrifter, samt før jevnlig tilsyn over olje og 

fettutskillere. 

Mange av de ca. 4200 private avløpsrenseanleggene i Asker tilfredsstiller ikke krav satt i lokal 

forskrift. En del av disse anleggene ligger forholdvis nær eksisterende offentlig avløpsledning og bør 

derfor knyttes til offentlig avløpsnett. 

Totalt er det registrert ca. 230 dammer i kommunen. Temaplanen legger også opp til at etablerer en 

veiledningstjenesten og tilskuddsordningen for private dammer i hele Asker kommune. Gjennom 

tilskuddsordningen skal dameiere kunne søke om midler til å fastsette status på damkonstruksjonen, 

utrede konsekvensklasse i forhold til damsikkerhet og få støtte til å forvalte dammer i henhold til 

godkjente forvaltningsplaner. 
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Ved å gjennomføre de foreslåtte strategiene i temaplanen vil vi i fremtiden kunne sikre en god 

drikkevannsforsyning, god brannvannsdekning, forsvarlig avløpshåndtering, trygge flomveier og 

forsvarlig forvaltning av kommunale damanlegg. For å kunne implementere de foreslåtte strategiene 

er det nødvendig å heve gebyrnivået. 

3. Innledning 
3.1. Formål med planen 

En temaplan er en strategisk plan som omhandler et spesifikt tema eller fagområde. Temaplan for 

vann og vannmiljø dekker fagområdene vannforsyning, avløpshåndtering, overvann og flom, 

damanlegg, vannmiljø og innbyggertjenester, og gir føringer for disse fagområdene. Temaene er 

sammenfallende med alle ansvarsområdene til virksomheten Vann og vannmiljø (VoV). Enkelte 

temaer i planen vil også berøre fagområder som dekkes opp av andre virksomheter og andre 

temaplaner. Fagområdene temaplan for vann og vannmiljø skal dekke opp kan illustreres gjennom 

vannets kretsløp, som vist i figur 1. 

 
Figur 1: Vannets kretsløp 

 

Temaplan vann og vannmiljø skal ha en planperiode på 12 år, men det legges opp til en rullering 

hvert 4. år. Temaplan vann og vannmiljø erstatter tidligere hovedplaner for vann, avløp og overvann i 

kommunene Hurum og Røyken, og tidligere kommunedelplan vann i gamle Asker kommune. 

 

3.2. Rammer og mandat for arbeidet 
Mandat for temaplan vann og vannmiljø ble behandlet i utvalg for samfunnstjenester den 

04.06.2020. Formålet med planen er å legge overordnede premisser for styring av vannsektoren i 

kommunen. Planen skal peke på viktige utfordringer og gi føringer for hvordan disse utfordringene 

skal løses. Planen definerer innsatsområder og legger strategier for ønsket utvikling innenfor 

sektoren. 

 

Temaplan vann og vannmiljø er en strategisk og sektorovergripende plan. Den følger 

kommunens planhierarki på samme måte som andre temaplaner som utarbeides i kommunen, 
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og føringer fra kommuneplanen inkluderes i temaplan vann og vannmiljø. Figur 2 viser hvordan 

kommunens planhierarki er bygget opp. 

 

Figur 2: Planhierarki i Asker kommune 

 

Temaplan vann og vannmiljø består i tillegg til foreliggende dokument også av et 

kunnskapsgrunnlag med status for temaene vannforsyning, avløpshåndtering, 

overvannshåndtering, vannmiljø og damsikkerhet. Gjennom arbeidet med 

kunnskapsgrunnlaget ble det utarbeidet 17 delprosjekt. Disse delprosjektet ligger i sin helhet 

som vedlegg til kunnskapsgrunnlaget. Tabell 1 gir en oversikt over delprosjektene i 

kunnskapsgrunnlaget. 
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Tabell 1: Delprosjekt i kunnskapsgrunnlaget  

Kunnskapsgrunnlag Notat nr. 

Organisasjon og organisering av arbeidet 01 

Relevant lovverk og styrende avtaler 02 

Befolkningsvekst 03 

Digitalisering og innbyggertjenester 04 

Vannkilde, vannbehandling, nettvann og reservevann 05 

Forsyningssikkerhet vanndistribusjonsnettet 06 

Slokkevann 07 

Lekkasjer fra vannledningsnettet 08 

Vannmiljø 09 

Avløpsrenseanlegg 10 

Avløp – Kapasitet i nettet 11 

Private avløpsanlegg 12 

Flom og overvann 13 

Ledningsnettet - tilstand 14 

Beredskap 15 

Klimagassregnskap 16 

Stikkledninger 17 
 

 

Med utgangspunkt i relevante mål fra kommuneplanen har det det i planarbeidet blitt definert 

innsatsområder og strategier for å oppnå en tilfredsstillende og sikker drikkevannsforsyning, 

tilfredsstillende slokkevannskapasitet, tilstrekkelig og miljøriktig avløpshåndtering, bærekraftig 

overvannshåndtering, samt strategier for hvordan vi skal innfri mål for vannmiljøet satt gjennom EUs 

vannrammedirektiv og ivareta damsikkerhet. I tillegg er det utarbeidet egne fagdokumenter, som 

også ligger som vedlegg til temaplanen. Tabell 2 gir en oversikt over alle utarbeidede fagutredninger. 
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Tabell 2: Fagutredninger som vedlegg til temaplanen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fagutredninger Notat nr. 

Organisasjon og organisering av arbeidet 01 

Digitalisering og innbyggertjenester 02 

Vannforsyning 03 

Fornying av avløpsledninger 04 

Felles strategi for fornying av VA- infrastruktur 05 

Vannmiljø 06 

Avløpsrenseanlegg 07 

Avløp – Kapasitet i nettet 08 

Målsettinger for fremmedvann 09 

Risikovurdering av overløpsutslipp 10 

Tilknytning av private avløpsanlegg til offentlig avløp 11 

Flom og overvann 12 

Dammer 13 

Private anlegg; private avløpsanlegg, stikkledninger og 
påslipp til offentlig nett 

14 

Anleggsmetoder 15 

Oppfølging av klimagassregnskap 16 

Økonomiske konsekvenser/gebyrberegninger 17 
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3.2.1. Avgrensninger 

Temaplan vann og vannmiljø skal dekke opp alle fagene som virksomheten vann og 

vannmiljø har ansvaret for. I enkelte områder forsynes innbyggerne av private 

vannverk, disse har kommunen ikke ansvar for. På samme måte er ikke alle innbyggere 

i Asker tilknyttet det kommunale avløpssystemet. Disse innbyggerne har selv ansvar for 

å sørge for at avløpet deres håndteres på en tilfredsstillende måte.  

Det finnes mange grenseoppganger mellom kommunalt og privat ansvar. Tabell 3 angir de viktigste 

av disse grenseoppgangene og hvilke lovgrunnlag som regulerer forholdet mellom privat og 

kommunalt ansvar. 

 

Tabell 3: Oversikt over grenseoppganger mellom kommunalt kontra privat ansvar for aktuelle tema som belyses i planen 

Område Kommentar Myndighet Lover og regler1 

Private 
stikkledninger2 

Det er huseiers ansvar å påse 
at stikkledningene fungerer 
og er i tilfredsstillende stand 

Kommunen v/ 
Vann og 
vannmiljø 
 

Plan og bygningsloven, TEK, 
Forurensningsloven §22, 
Drikkevannsforskriften, 
Standardabonnements-
vilkår, VA-norm  

Private felles 
ledninger 

Solidarisk ansvar 
Kommunen v/ 
Vann og 
vannmiljø 

Plan og bygningsloven, TEK, 
Forurensningsloven, 
Drikkevannsforskriften, 
Standardabonnements-
vilkår, VA-norm, 
Sameieloven 

Privat 
enkeltvann-
forsyning (for 
eksempel 
brønn) 

Forsyner kun en bolig eller 
hytte. Bolig og hytteeiere må 
selv ta ansvaret for sikring av 
brønn og vannkvalitet 

NGU3 
(brønnboring) 
 

Vannressursloven, Forskrift 
om oppgaveplikt ved 
brønnboring 
Kravene i 
drikkevannsforskriften som 
gjelder for vannverkseierne 
gjelder ikke eier av 
enkeltvannforsyning og 
kvalitetskravene er 
veiledende.  

Små private 
vannverk og 
vannforsyningss
ystemer 
(produserer 
10m3 
drikkevann per 
døgn eller 
mindre).  

Eier av brønn som forsyner 
flere enn en bolig eller hytte, 
defineres som vannverkseier 
og skal registrere 
vannforsyningssystemet  

Kommunen v/ 
Kommuneoverle
ge, Kommunen 
v/forurensnings
-myndighet,  
Mattilsynet, 
NGU 
(brønnboring) 

Drikkevannsforskriften,  
Vannressursloven, Forskrift 
om oppgaveplikt ved 
brønnboring, 
Forurensningsloven 
Plan og bygningsloven, TEK 

Større private 
vannverk og 

De private vannverkene har 
ansvar for å forsyne sine 

Mattilsynet, 
Kommune-

Drikkevannsforskriften,  

                                                           
1 Oversikten er ikke uttømmende  
2 Ledning (rør) som forbinder en bygning med privat fellesledningsnett eller offentlig hovedledningsnett 
3 Norges Geologiske Undersøkelse 
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Område Kommentar Myndighet Lover og regler1 

vannforsynings-
systemer 
(produserer mer 
enn 10m3 
drikkevann per 
døgn) 

abonnenter med nok 
drikkevann av god kvalitet.  
 
Private vannverk er ikke 
ansvarlig for å levere 
slokkevann med mindre det 
er inngått avtale med 
kommunen. 

overlege, 
Statsforvalter 
Kommunen 
v/forurensnings
myndighet, 
NGU 
(brønnboring) 
NVE4 
(konsesjon) 

Vannressursloven, Forskrift 
om oppgaveplikt ved 
brønnboring, 
Forurensningsloven 
Plan og bygningsloven, TEK, 
Folkehelseloven, Forskrift 
om miljørettet helsevern, 
Helseberedskapsloven 

Private 
avløpsanlegg 

Hver enkelt anleggseier er 
ansvarlig for at 
avløpsanlegget tilfredsstiller 
gjeldende krav til anlegget. 
Gjelder krav satt i lokal 
forskrift, 
forurensningsforskriften 
samt forurensningsloven 

Kommunen v/ 
Vann og 
vannmiljø 

Forskrift om krav til utslipp 
av sanitært avløpsvann fra 
mindre avløpsanlegg, Asker 
kommune  
 
Forurensningsforskriften 
 
Forurensningsloven 

Tilknytning av 
eiendommer til 
offentlig vann 
og avløp 

Tilknytning er ikke et valg, 
men en plikt. Slik bidrar alle 
tilknyttede abonnenter via 
vann- og avløpsgebyret til at 
investeringer til vann- og 
avløpsanlegg spres på alle 
som tilknyttes. 

Kommunen 
v/Vann og 
vannmiljø 

Plan og bygningsloven, §27-1 
og 2, 
Forurensningsloven §23 

Private 
damanlegg  

Den som bygger en dam tar 
på seg et ansvar for alle 
skader som dammen kan 
forårsake. 
Dammer i klasse 0 er fritatt 
fra bestemmelsene i 
forskrifter om sikkerhet og 
tilsyn med vassdragsanlegg 
men bør overholde 
minimumsstandard 
beskrevet i veileder fra NVE. 

NVE (klasse 1-4) 
Kommunen 
(klasse 0, ikke 
konsesjonsplikti
g) 

Vannressursloven 
Veileder for klassifisering av 
vassdragsanlegg 
Veileder for små dammer, 
Plan og bygningsloven 
 

Statlig 
overvanns-
infrastruktur 

Hovedsakelig knyttet til 
regionale og internasjonale 
samferdselsanlegg  (vei, 
jernbane) 

SVV, Viken, 
Bane Nor 

Plan og bygningsloven 

                                                           
4 Norges vassdrag- og energidirektoratet 

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2020-11-10-2764
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2020-11-10-2764
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2020-11-10-2764
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2020-11-10-2764
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931/KAPITTEL_4-2#§12-6
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-03-13-6
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Det skal utarbeides til sammen 23 temaplaner i Asker kommune. Planene skal dekke ulike fag og 

utarbeides til litt ulike tidspunkt. Noen av planene vil berøre noen av de samme fagområdene. Hvilke 

andre temaplaner som har kontaktflater mot temaplan for vann og vannmiljø illustreres i figur 3. 

 

 

Figur 3: Oversikt over krysningspunkt mellom temaplan for vann og vannmiljø og andre temaplaner i kommunen 

 

 

Underveis i utarbeidelse av temaplan for vann og vannmiljø er det tatt valg for å avgrense arbeidene. 

I tillegg til det viktige skillet mellom kommunalt og private ansvar er det gjort avgrensninger i 

temaplanen på plastforurensning. Plastforurensning er noe omtalt i delprosjektet som ser på 

vannmiljø. Plastforurensning påvirkes av mange ulike fagområder og må løses tverrfaglig. Det samme 

gjelder deponering av snø. Dette er et tverrfaglig tema hvor flere aktører må involveres. 
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3.3. Medvirkning 
Det er utarbeidet en egen kommunikasjons- og medvirkningsplan for 

temaplanarbeidet. Denne er integrert i kommunikasjonsarbeid som foregår ellers i 

virksomheten. I korte trekk kan kommunikasjonsplanen oppsummeres som følger: 

 

1. Kommunikasjon med faglige instanser 

2. Kommunikasjon med innbyggere 

 

Kunnskapsgrunnlaget ble sendt som en orienteringssak til relevante faginstanser som også skal 

brukes som eksterne høringspartnere for den endelige planen.  

 

Det er i planarbeidet lagt vekt på intern medvirkning, og det er gjennomført to workshoper med 

interne ressurser. I tillegg er det gjennomført en workshop med politisk utvalg for samfunnstjenester.  

 

Når det gjelder kommunikasjon ut mot innbyggerne jobber Asker kommune kontinuerlig med dette. 

Årshjul for kommunikasjon vises i figur 4. Medvirkningsplanen mot innbyggere består av årshjulet for 

kommunikasjon og en egen kommunikasjonsstrategi. Årshjulet er bygget opp av sesongbaserte 

temaer som er prioritert som de viktigste gjennom et år. Vi tar i bruk ulike kommunikasjonstiltak og 

informasjons- og holdningskampanjer som virkemidler for å belyse tematikken og for å øke kunnskap 

og forståelse.  

 

 
Figur 4: Årshjul for kommunikasjon 

 

Samtlige temaer som er vist i årshjulet er relevante for temaplan vann og vannmiljø. 

 

Temaplan for vann og vannmiljø legges ut til offentlig høring høsten 2021. 
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3.4. Iverksetting 
Planen vil bli sluttbehandlet i januar 2022, etter gjennomført høringsrunde og implementering av 

høringsinnspill, og vil da settes ut i livet og erstatte tidligere hovedplaner.  

Temaplan vann og vannmiljø inngår i Asker kommunes plansystem, og følges opp som en del av den 

ordinære virksomhetsstyringen. Etter at temaplanen er politisk vedtatt, utarbeider 

kommunedirektøren administrative oppdrag til virksomhetene basert på innsatsområdene og 

strategiene i planen. Med bakgrunn i disse oppdragene, utarbeider virksomhetene tiltak i sine 

virksomhetsplaner for gjennomføring og oppfølging lokalt i den enkelte virksomhet. Det evalueres og 

rapporteres jevnlig på status for oppfølging av tiltakene som en del av den administrative 

styringsdialogen mellom virksomhetsleder og direktør. 

4. Dagens situasjon og utsikter fremover 

4.1. Grunnlagsdata 
Gode grunnlagsdata danner basisen for alt arbeid som skal gjøres innenfor 

vannsektoren i årene fremover. Er grunnlagsdataene mangelfulle eller i verste fall ikke 

riktige, klarer vi ikke å ta riktige beslutninger til rett tid. Denne planen bærer preg av at 

grunnlagsdataene er mangelfulle og at det innenfor deler av de temaene som 

behandles foreløpig ikke finnes nok og gode nok data til å kunne ta riktige og gode avgjørelser. I de 

første fire årene av planperioden vil vi derfor måtte fokusere på innhenting og bearbeiding av 

grunnlagsdata. 

Vann og avløpskartverket i Asker kommune har svært ujevn kvalitet og det er klare mangler i deler av 

kartverket som gjør det vanskelig å arbeide effektivt og ta riktige beslutninger. Det er derfor etablert 

et eget internt prosjekt «Kartlegging og kvalitetsheving av kommunens vann- og avløpskart, Gemini 

VA».  
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4.2. ROS- analyser 
Innenfor fagene vann, avløp og overvann ble det gjennomført ROS- analyser for hver 

enkelt kommune før kommunesammenslåingen. I forbindelse med arbeidet med 

temaplanen er det for overvann gjort en jobb med å sammenstille metodikk brukt i 

tidligere analyser for kommunene Asker, Røyken og Hurum. Sammenstilling av selve 

ROS- analysene er en prioritert oppgave i etterkant av arbeidet med temaplanen. Det er gjennomført 

overordnede ROS- analyser for nye Asker kommune for fagområdene avløp og vannforsyning, men 

disse analysene er allerede utdatert og bør oppdateres. Denne oppgaven må prioriteres. Når det 

gjelder avløpsrenseanlegg så er det gjennomført egne analyser for hvert enkelt anlegg. Resultatene 

fra disse analysene er lagt til grunn for de vurderingene som er gjort på de kommunale 

avløpsrenseanleggene. Det er ikke gjort vurderinger av avløpsrenseanlegget VEAS som er et eget 

selskap eid av kommunene Oslo, Bærum og Asker. I forbindelse med utarbeidelse av temaplan vann 

og vannmiljø er det gjennomført en ROS- analyse av utslippspunkt fra avløp. Denne analysen 

inkluderer sårbarhet i resipient, naturverdier og brukerinteresser. ROS- analysen av utslippspunkt 

ligger som vedlegg (notat 10). 

ROS- analysene oppdateres årlig og revideres ved behov. 

Tabell 4 viser en oversikt over eksisterende og relevante ROS- analyser. 

Tabell 4: Oppsummering av eksisterende ROS- analyser  

Fag Utarbeidet år Planlagt revisjon 

Avløps ROS for hele avløpssystemet 2020 2021 

ROS for Lahell avløpsrenseanlegg 2021 Ved store endringer i system/rammebetingelser 

ROS for Rulleto avløpsrenseanlegg 2021 Ved store endringer i system/rammebetingelser 

ROS for Åros avløpsrenseanlegg 2021 Ved store endringer i system/rammebetingelser 

ROS for Storsand avløpsrenseanlegg 2021 Ved store endringer i system/rammebetingelser 

Vannforsynings ROS for hele 

vannforsyningssystemet 

2020 2022 

ROS for Sandungen 

vannbehandlingsanlegg 

2020 Ved store endringer i system/rammebetingelser 

Risikovurdering av overløpsutslipp 2021 Ved store endringer i system/rammebetingelser 

ROS av overvannssystemet i Asker 2019 2021 

ROS av overvannssystemet i Røyken 2019 

ROS av overvannssystemet i Hurum 2019 
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4.3. Befolkningsvekst og utbyggingsområder 
Befolkningsvekst er viktig for kommunens økonomi, skatteinngang og tjenestetilbud. 

Derfor tilrettelegger kommunen for en årlig boligbygging på ca. 525 boliger. Det er 

markedet som til syvende og sist avgjør hvor mange boliger som bygges og i de siste to 

årene ble det fullført over 600 og igangsatt over 1000 boliger. Dette knyttes 

hovedsakelig til to store utviklingsprosjekter, Vestre Billingstad og Høn-Landås. Både gjennom 

reguleringsplaner og gjennom planlagt og igangsatt utbygging, er det tilrettelagt for en stabil høy 

boligproduksjon i Asker de neste ti årene. 

Kommuneplanen, og spesielt kommuneplanens arealdel, definerer en geografisk prioritering av 

stedsutviklingen, basert på en stabil befolknings- og boligvekst, og gjennom bevisst økonomisk 

styring av kommunale investeringer til teknisk og sosial infrastruktur. Det er utarbeidet et eget 

program for stedsutvikling i Asker 2021 – 2024 som angir hvilke prioriteringer kommunen skal gjøre i 

stedsutviklingen5. Det er igangsatt 3 utviklingsprosjekter for Asker sentrum, Slemmestad og Sætre 

sentrum.  

Under arbeidet med kommuneplanen ble kommunen delt inn i ulike plansoner og innenfor hver 

enkelt plansone ble det sett på befolkningsframskrivinger. De områder hvor befolkningen skal vokse 

mest i planperioden er: Høn, Hvalstad, Slemmestad, Åros, Spikkestad, Dikemark, Midtbygda og 

Røyken.  

Nødvendig infrastruktur for Høn, Hvalstad og Slemmestad er utredet og under etablering. Åros er i 

dynamisk vekst. Vannforsyning til Åros er god men det lokale ledningsnettet trenger oppgradering og 

utvidelse. Hvis alle regulerte utbyggingsområder innenfor tettstedet betjent av Åros renseanlegg 

realiseres, og Storsand knyttes til, vil kapasitet til renseanlegg bli en begrensende faktor og anlegget 

kan få krav om sekundær rensing i tillegg6,7. Utbygging på Spikkestad er satt i bero i påvente av ny 

avløpsrenseløsning. Infrastruktur for Midtbygda og Røyken ble vurdert i forbindelse områdeplan for 

Røyken sentrum. Det ble utarbeidet overordnet VA rammeplan som beskriver nødvendige tiltak på 

ledningsnettet. Det er satt i gang en utredning av avløpsinfrastruktur på Tofte. 

Det er avsatt flere arealer til utbygging på Storsand men det mangler offentlig vannforsyning og 

renseanlegget er underdimensjonert. Det er satt i gang et utredningsprosjektsom som skal vurdere 

muligheter for å sikre trygg vannforsyning til eksisterende bebyggelse.  

Figur 5 viser vekst i befolkning innenfor hver plansone i år 2040. Det vises for øvrig til notat nummer 

03 – Befolkningsvekst, i kunnskapsgrunnlaget. 

 

                                                           
5 Program for stedsutvikling i Asker 2021-2024 
6 Dersom avløpsvann fra to eller flere tettbebyggelser, samles opp og føres til ett felles renseanlegg eller 
utslippssted, regnes tettbebyggelsene som én tettbebyggelse. 
7 Kapittel 14 (sekundær rensekrav) gjelder for utslipp av kommunalt avløpsvann fra tettbebyggelse med samlet 
utslipp til sjø større enn 10.000 pe  

https://www.asker.kommune.no/politikk/politiske-moter-og-dokumenter/?q=0095/21&c=200200212#result
https://lovdata.no/forskrift/2004-06-01-931/kap14
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Figur 5: Befolkningsframskriving: Vekst i antall personer i 2040 (differanse 2020-2040) 
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Tettbebyggelse er definert som «tettsted dersom det bor minst 200 personer der. Avstanden mellom 

husene skal normalt ikke overstige 50 meter» (www.ssb.no). SSB har utarbeidet et kart som viser 

utbredelse av tettbebyggelse i Norge. Tettbebyggelsesgrenser er særlig relevant innenfor 

avløpshåndtering og ved valg av slokkevannsløsninger i byggesaker.  

Eiendommer innenfor samme tettbebyggelse har like krav til avløpshåndteringen etter 

forurensningsforskriften, og det totale antall person ekvivalenter (pe) avgjør hvilke krav i 

forurensningsforskriften som gjelder. Det er krav til at kommunene skal ha oversikt over tilrenning til 

samtlige avløpsrenseanlegg, og rensekrav til hvert enkelt anlegg styres etter belastning. Dette temaet 

omtales nærmere under kapittel 7.7 Avløpshåndtering og i notat 07 – Avløpsrenseanlegg. 

Kartet i figur 6 viser tettstedsgrenser samt registrert befolkning i Asker kommune pr 01.04.2021. 
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Figur 6: Oversikt over tettstedsgrenser i Asker 
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4.4. Relevant lovverk 
I forbindelse med utarbeidelse av kunnskapsgrunnlaget er relevant lovverk 

gjennomgått. Hele kunnskapsgrunnlaget, inkludert oversikten over relevant lovverk, 

ligger som vedlegg til temaplanen. En kort sammenstilling er vist i tabell 5. 

 

Tabell 5: Kort sammenstilling av styrende lover og regler  

Type Navn 

Direktiver og 
protokoller 

EUs drikkevannsdirektiv, EUs grunnvannsdirektiv, EUs rammedirektiv for vann, 
EUs avløpsdirektiv, Protocol on Water and Health (Ikrafttredelse i Norge 
04.08.2005) 

Lover Forurensningsloven, Brannvernloven, Matloven, Produktansvarsloven, 
Vannressursloven, Vassdragsreguleringsloven, Naturmangfoldloven, Plan- og 
bygningsloven, Vegloven §57, Granneloven § 2 

Sentrale 
forskrifter 

Forurensningsforskriften, Gjødselvareforskriften, Drikkevannsforskriften, 
Vannforskriften, Forskrift om brannforebygging, Forskrifter om sikkerhet ved 
vassdragsanlegg (Damsikkerhetsforskriften), Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag 
Forskrifter om tekniske krav til byggverk (TEK), Internkontrollforskriften, 
Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. etter lov om 
helsemessig og sosial beredskap, Forskrift om internkontroll etter 
vassdragslovgivningen (IK-vassdrag) 

Lokale 
forskrifter 

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann, Forskrift for tømming av 
slamavskillere, tette tanker mv., Forskrift om påslipp av olje- fettholdig og 
industrielt avløpsvann, Forskrift for vann og avløpsgebyr i Asker kommune 
Forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll av avløpsanlegg, 
Norges offentlige utredninger NOU 2015:16 Overvann i byer og tettsteder, 
Standard abonnementsvilkår 

Annet Utslippstillatelsen fra FM, Forvaltningsplan og tilhørende tiltaksprogram for 
vannregion Glomma, Regjeringens brev  av 19.3.2019 med nasjonale føringer for 
arbeidet med oppdatering av regionale vannforvaltningsplaner 
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4.5. Benchmarking - Bedre Vann 
Hvert år gjennomfører Norsk Vann en benchmarking for vann- og avløpsvirksomheter i 

Norge. Benchmarkingen er en sammenstilling av en totalvurdering av vann og 

avløpstjenestene for de kommunene som deltar.  

 

Resultatene for vannforsyning vises i tabell 6. 

Tabell 6: Vannforsyning: Resultater fra benchmarking 2020 

Drikkevann Resultat 2020 

Hygienisk betryggende vann God 

Bruksmessig vannkvalitet God 

Leveringsstabilitet Mangelfull 

Alternativ forsyning Dårlig 

Ledningsnettets funksjon Mangelfull 

 

Dårlig tjenestekvalitet på alternativ forsyning skyldtes at områdene som får vann fra Sandungen 

mangler reservevannsløsning.  

Mangelfull tjenestekvalitet i forhold leveringsstabilitet skyldtes at ikke planlagte avbrudd i 

vannforsyningen utgjør i gjennomsnitt mellom 0,5 og 1,0 time pr. innbygger pr år.  

Mangelfull tjenestekvalitet i forhold til ledningsnettets funksjon skyldtes at lekkasjenivå fra 

vannforsyningsnettet ligger på 20-40%. 

 

Resultatene for avløpshåndtering vises i tabell 7. 

Tabell 7: Avløpshåndtering: Resultater fra benchmarking 2020 

Avløpshåndtering Resultat 2020 

Overholdelse av rensekrav Dårlig 

Tilknytning godkjente utslipp God 

Slamkvalitet og bruk God 

Overløpsutslipp God 

Ledningsnettets funksjon God 
 

Dårlig tjenestekvalitet i forhold til overholdelse av rensekrav skyldes manglende overholdelse av 

kravene i utslippstillatelsen for Lahell renseanlegg. 
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5. Dette skal vi oppnå 
FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe 

klimaendringene innen 2030. Bærekraftsmålene utgjør det overordnede rammeverket for utviklingen 

av Askersamfunnet, og utgjør grunnlaget for kommunens satsingsområder og mål slik de er 

beskrevet i kommuneplanens samfunnsdel. Alle satsingsområder og mål i kommuneplanen er 

tverrgående. Det betyr at de gjelder for alle tjenesteområder, og at vi må arbeide sammen på tvers 

for å oppnå den utviklingen vi ønsker. 

Kommunens mål fremgår av kommuneplanen, som består av 8 hovedmål og 28 delmål som alle er 

tverrsektorielle. Det er ikke utarbeidet nye mål til temaplan vann og vannmiljø, men det er trukket 

frem hvilke av målene fra kommuneplanen som er særlig relevante for vann og avløpsfagene. 

 
Tabell 8: Relevante satsningsområder, hovedmål og delmål 

SATSINGSOMRÅDE HOVEDMÅL DELMÅL 

Samarbeid for å 
nå målene 

Askersamfunnet har 
virkemidler, partnerskap og 
samarbeid på tvers som sikrer 
en bærekraftig utvikling. 

Askersamfunnet har inkluderende lokalsamfunn der 
innbyggerne opplever tilhørighet og tar medansvar, 
uavhengig av kulturelle, sosiale og økonomiske 
forhold.  

Bærekraftige 
byer og samfunn 

Askersamfunnet har 
tettsteder og lokalsamfunn 
som er  inkluderende, trygge, 
motstandsdyktige og 
bærekraftige, som er utviklet i 
god balanse mellom vekst og 
vern. 

Alle innbyggere har tilgang til rent drikkevann og et 
tilfredsstillende avløpssystem, og en effektiv og 
miljøvennlig renovasjons- og avfallshåndtering.  

Asker kommune forebygger og håndterer 
konsekvensene av uønskede hendelser.  

Askersamfunnet har minimale negative 
konsekvenser på det ytre miljøet. 

Handling mot 
klimaendringene 

Askersamfunnet handler 
umiddelbart for å bekjempe 
klimaendringene og 
konsekvensene av dem. 

Askersamfunnet motvirker, reduserer og tilpasser 
seg konsekvensene av klimaendringer.  

Askersamfunnet er i front for lavutslippssamfunnet i 
tråd med internasjonale og nasjonale 
klimaforpliktelser og regionale ambisjoner. 

Innovasjon, 
digitalisering og 
næringsutvikling 

Askersamfunnet har en 
levende innovasjonskultur, en 
sikker digital infrastruktur av 
høy kvalitet og et attraktivt, 
inkluderende og bærekraftig 
næringsliv. 

Askersamfunnet arbeider målrettet med innovasjon 
og digitalisering for å møte fremtidens utfordringer. 

Økonomi 
Asker er en økonomisk robust 
og bærekraftig kommune 

Asker kommune har god økonomistyring og effektiv 
tjenesteproduksjon.  

Medarbeidere 
Asker kommune fremmer 
inkludering, full sysselsetting 
og anstendig arbeid for alle 

Asker kommune sikrer de ansattes rettigheter og 
fremmer et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle. 

Asker kommune er en attraktiv arbeidsgiver med 
god organisasjonskultur som legger til rette for å 
tiltrekke seg og utvikle kompetente, initiativrike og 
stolte medarbeidere og ledere.  

Asker kommune har medarbeidere og ledere som 
sammen finner smarte måter å jobbe på, finner 
løsninger på kommunens utfordringer og viser 
endringsvilje. 
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6. Slik skal vi gjøre det 

6.1. Innsatsområder 
Det er gjennom arbeidet med temaplanen utarbeidet ulike innsatsområder. Innsatsområdene er 

definert ut fra de fagområdene vann og vannmiljø har ansvar for. Innsatsområdene med tilhørende 

forklarende tekst vises i tabell 9. 

 
Tabell 9: Innsatsområder  

Organisasjon 
og drift 

Digitalisering 
og innbygger-

tjenester 

Vann-
forsyning 

Vannmiljø 
Avløps-

håndtering 
Flom og 

overvann 
Dammer Private anlegg 

Vann- og 
vannmiljø skal 
være en 
attraktiv, 
trygg, 
innovativ og 
effektiv 
arbeidsplass 
hvor vi gjør 
gode 
miljøvalg. 

Vi skal øke 
kvaliteten på 
våre tjenester 
gjennom 
samhandling 
og 
digitalisering 

Vann-
forsyningen 
skal være 
helsemessig 
trygg og 
robust 

Alle vassdrag 
og fjord skal 
ha god 
kjemisk og 
økologisk 
tilstand 

Avløp skal 
ikke bidra til 
forringet 
vannkvalitet 

Flom og 
overvanns-
systemene 
skal være 
tilstrekkelig 
dimensjonert 
og trygge. 
Overvann skal 
håndteres 
lokalt 

Kommunale 
dammer skal 
ikke forårsake 
skade 

Private anlegg 
skal ikke 
forurense eller 
forårsake 
skade på ytre 
miljø 

      
 
 
 
 

  

 

6.2. Organisasjon og drift 
Kapittelet bygger på følgende utredninger: 

Notat 01 Strateginotat organisasjon og drift 

Vann- og vannmiljø skal være en attraktiv, trygg, innovativ og effektiv arbeidsplass hvor 

vi gjør gode miljøvalg. 

 

Virksomheten Vann og vannmiljø er kommunens vannfaglige miljø som i tillegg til tradisjonell 

kommunal vannforsyning og avløpshåndtering, har ansvaret for fagområdene overvann og 

klimatilpasning, vannmiljø i bekker og vassdrag, private avløpsanlegg og dammer og damsikkerhet. 

Denne temaplanen omfatter derfor alle ansvarsområdene i virksomheten. 

Hele vannbransjen står overfor formidable utfordringer med tanke på investeringsbehov, noe som 

også gjelder Asker. Store økonomiske ressurser til både investeringer og drift skal forvaltes på en 

mest mulig effektiv og bærekraftig måte. Dette setter store krav til vår evne til utvikling og 

innovasjon i tett samarbeid med eksterne nettverk, bransjeorganisasjonen Norsk vann, 

leverandørbransjen og universitet- og forskningsinstitusjoner. For å nå våre mål er vi helt avhengige 

av å tiltrekke oss god og riktig kompetanse i alle deler av organisasjonen. 

Virksomheten er en robust organisasjon med gode fagmiljøer og god beredskap. Det vil imidlertid 

være helt nødvendig med kontinuerlig utvikling for å håndtere utfordringene vi står overfor.  
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Organisasjon 

Det er fortsatt behov for klargjøring av roller og ansvar. Dette gjelder både internt og overfor andre 

virksomheter i kommunen.  

Vi deltar i mange nettverk i og utenfor kommunen. Mange utfordringer kan kun løses ved et tett 

samarbeid med andre aktører. Vannbransjen har økt fokus på regionale løsninger som vil skape nye 

samarbeidsformer. 

Kompetanse 

Virksomheten har en sammensatt og allsidig kompetanse som er nødvendig for å ivareta 

arbeidsoppgaver og ansvar. Vi må hele tiden være oppdatert på hvilken kompetanse som best 

imøtekommer nye krav og forventninger. Digitale ferdigheter og omstillingsevne må vektlegges mer. 

Endring av virksomhetens kompetanse skjer gjennom rekruttering eller kompetanseutvikling av egne 

ansatte. 

Data og datakvalitet 

Vann- og avløpskartverket i Asker kommune har svært ujevn kvalitet og med klare mangler. Pr i dag 

evner vi ikke å utnytte all grunnlagsdata som genereres gjennom ulike systemer og registreringer. 

Lite systematisert datagrunnlag gir utfordringer ved rapportering til myndighetene. For å kunne 

jobbe mer effektivt og kunnskapsbasert er det helt nødvendig å fremskaffe et bedre datagrunnlag. 

Innovasjon og effektivisering 

Norsk Vann har dokumentert enorme investeringsbehov i vannbransjen i mange år fremover, 

hovedsakelig knyttet til rehabilitering av ledningsanlegg og nybygg/utbedring av 

vannbehandlingsanlegg og renseanlegg. Dette gjelder også Asker kommune. Det er viktig at 

virksomheten ser behovene for innovasjon og utfordrer og samarbeider med leverandørbransjen, 

gjerne gjennom innovative anskaffelser. FOU-kontrakter hvor forskningsmiljøene deltar kan også 

være eksempel på samarbeid eksternt. 

Klima og miljø 

Virksomheten har stort miljøfokus. En av de viktigste motivasjonene for å jobbe med 

avløpshåndtering er å sikre et godt vannmiljø i bekker, vassdrag og fjord. Å innfri vanndirektivets mål 

vil kreve et tett samspill internt i virksomheten, med andre virksomheter, næringsliv og kommunens 

innbyggere. 

Vi må i enda større grad utfordre oss selv på våre klimavalg. Anleggsbransjen har høye CO2-utslipp og 

vi må utfordre markedet med strengere krav. 

Beredskap 

Vann og vannmiljø har en robust beredskap. Reviderte ROS-analyser danner grunnlag for revidert 

beredskapsplan i 2020. Det pågår et kompetanseløft på beredskap i organisasjonen og et 

øvingsutvalg er etablert for å sikre jevnlige øvelser. Øvelser gjennomføres både internt og i 

samarbeid med nabokommuner og IKS’er. 

6.2.1.  Utfordringer og strategier  

Tabell 10 beskriver strategiene som er valgt for å møte de utfordringene som organisasjonen står 

overfor. 
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Tabell 10: Oppsummering av utfordringer og strategier for organisasjon og drift 

 

Tema Utfordringer Strategier Hva strategiene innebærer 

O
rg

an
is

as
jo

n
 o

g 
ko

m
p

et
an

se
 

Det er fortsatt behov for 
å avklare roller og 
ansvar, både internt og 
eksternt ifb. kommune-
sammenslåingen 
 
 
Sikre tilstrekkelig og 
riktig kompetanse 

Vi skal bygge en 
god 
organisasjons-
kultur og legge 
til rette for 
læring gjennom 
samarbeid 
internt og 
eksternt og 
gjennom 
ansvars- og 
rolleavklaringer 

Vi skal utarbeide en plan for å bygge en 
god organisasjonskultur i virksomheten. 
Planen skal utarbeides i samarbeid mellom 
ledere og medarbeidere for å skape et godt 
medarbeiderskap og lederskap.  
 
Vi skal ha kultur for samarbeid, både 
internt og eksternt. Vi skal avklare og 
etablere god rolle- og ansvarsfordeling 
mellom avdelingene i virksomheten og mot 
andre virksomheter. 
 
Vi skal utarbeide et kunnskapsgrunnlag om 
nåværende og fremtidig 
kompetansebehov. Basert på denne skal vi 
lage en strategiplan for rekruttering og 
kompetanseutvikling innenfor alle 
fagområder. 

D
at

a 
o

g 
d

at
ak

va
lit

e
t 

Datagrunnlaget er ikke 
av tilfredsstillende 
kvalitet. 

Vanskelig og 
tidkrevende å ta ut data 
fra systemer ved behov. 

Manglende rutiner for 
registrering og uttak av 
data for den årlige 
rapporteringen. 
 
Det er et potensiale for 
å effektivisere driften 
ved økt automatisering. 

Vi skal jobbe 
kontinuerlig 
med å forbedre 
datakvaliteten 
og å gjøre 
viktige og 
relevante data 
lettere 
tilgjengelig 

 Videreføre prosjektene «Gemini VA», 
«FriDa» og «Myndighetsrapportering» 

 Oppdatert driftsovervåkingssystem for 
vann- og avløpssystemet der alle 
installasjoner er tilknyttet. 

 Oppgradere alle VA-installasjoner mtp. 
elektro og instrumentering 
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Tema Utfordringer Strategier Hva strategiene innebærer 
In

n
o

va
sj

o
n

 o
g 

e
ff

ek
ti

vi
se

ri
n

g 

For at vi skal kunne 
levere våre tjenester i 
henhold til 
samfunnsutviklingen og 
forventninger, må 
innovasjonsevnen vår 
styrkes. 

Vi skal øke vår 
innovasjons-
kraft, 
effektivisere og 
digitalisere 
systemene våre 
 
Vi skal initiere til 
tverrfaglig 
samarbeid for å 
finne de gode 
løsningene.  

Vi skal bygge en innovasjonskultur som tar 
gode ideer på alvor og sikrer at de blir 
nyttige. Virksomheten skal ivareta 
innovasjon innenfra egen organisasjon og 
være åpen for innovasjon utenfra. 
Vi skal utarbeide en innovasjonsstrategi 
basert på virksomhetens 
utfordringsområder 

K
lim

a 
o

g 
m

ilj
ø

 

VA-anlegg bidrar 
vesentlig til CO2-utslipp. 

Vi skal, i 
samarbeid med 
næringen, jobbe 
for økt 
etterspørsel og 
teknologiutvikli
ng innen 
utslippsfrie 
løsninger i bygg- 
og anleggs-
virksomheten 

Offensive miljøkrav skal stilles i alle 
anskaffelser og følges opp i alle kontrakter. 
 
Vi skal etablere nødvendige parametere til 
bruk i klimagassregnskapet. 

B
er

ed
sk

ap
 

Beredskap og planer må 
kontinuerlig forbedres 
 
Profesjonell 
beredskapskommunikas
jon er vesentlig for å 
håndtere store 
hendelser. 

Vi skal sikre en 
robust 
beredskap 
gjennom å 
jevnlig gjøre 
oppdateringer 
av ROS- 
analyser og 
gjennom 
rutinemessige 
øvelser. 

Årlige ROS-analyser skal ligge til grunn for 
beredskapsarbeidet. 
 
Beredskapen skal øves jevnlig. 
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6.3. Digitalisering og innbyggertjenester 
Kapittelet bygger på følgende utredninger: 

Notat 02 – Digitalisering og innbyggertjenester  

«Vi skal øke kvaliteten på våre tjenester gjennom samhandling og digitalisering» 

 

 

Innbyggertjenester og digitalisering er et tema som er viktig i tiden fremover. Det stilles stadig større 

krav til oss fra innbyggerne og vi ser at vi trenger å ha mer fokus på innbyggerdialog for å utvikle og 

forbedre tjenestene våre. Vi må jobbe smartere og bruke digitalisering til å forenkler og effektivisere 

vår arbeidshverdag. 

I takt med utviklingen i samfunnet forøvrig øker forventingene til vår leveranse. Informasjon om våre 

tjenester skal være enkelt å finne, lette å forstå og enkle å bruke, og de skal være tilgjengelig når 

innbyggerne trenger dem. Det vil i prinsippet si hele døgnet. 

Asker kommune skal bevege seg fra å være en servicekommune til å være en kommune som utvikler 

tjenester i samarbeid med innbyggerne.  

6.3.1. Utfordringer og strategier 

Hvilke strategier som skal brukes for å møte utfordringer innen temaet digitalisering og 

innbyggertjenester vises i tabell 11. 

 

Tabell 11: Utfordringer og strategier innenfor digitalisering og innbyggertjenester 

Tema Utfordring Strategi Hva strategiene innebærer 

D
ig

it
al

is
er

in
g 

For mange manuelle 

arbeidsprosesser  

Vi skal fornye måten 
vi jobber på gjennom 
digital 
transformasjon. 

 Alle henvendelser fra innbygger og 

næringsliv skal gjøres gjennom 

digitale portaler og ikke via 

skjemaer på nett. 

 Forvaltning av data skal håndteres 

i digitale løsninger. 

 Vi skal gjennom anskaffelse av 

riktige systemer, 

systemintegrasjon og 

videreutvikling, effektivisere våre 

arbeidsprosesser. 

Feil og mangler i 

ledningsdatabasen 

(Gemini VA) 

 Virksomhetskritiske data skal 

struktureres og kvalitetssikres ved 

å følge gitte standarder og 

definisjoner. 

Uutnyttet potensiale i 

løsningene våre 

 

Egnedefinerte 

prosedyrer i 

Vi skal forenkle og 
frigjøre tid gjennom 
digitalisering og 
samhandling. 

 Interne brukere av løsningene 

våre skal jevnlig gjennomføre kurs 

eller workshoper hos 

systemleverandøren. 



 
Asker kommune – temaplan vann og vannmiljø 

Hoveddokument 
   28 

 

Tema Utfordring Strategi Hva strategiene innebærer 

løsningene/bruker ikke 

standardiserte oppsett, 

kodeverk og funksjoner 

 Superbrukere skal sertifiseres 

gjennom kurs og utdanning. 

 Vi skal gjennomføre kompetanse-

kartlegging i forhold til IT, GIS og 

systemutvikling med tanke på å 

øke avdelingens kompetanse . 

In
n

b
yg

ge
r-

tj
e

n
es

te
r 

Manglende kunnskap 

om brukerne av våre 

tjenester 

Vi skal styrke 
innbyggerdialogen 
ved å fornye og 
forenkle 
innbyggerreisen, og 
ved å øke bruken av 
innbyggerdata. 
 
Vi skal bidra til økt 
kunnskap og 
forståelse hos 
innbyggerne 
angående behov 
innenfor 
vannsektoren. 

Vi skal bli bedre kjent med brukerne 

for å utvikle bedre og mer tilpassede 

tjenester. 

Brukerreisene i digitale 

kanaler har mangler 

eller dekker ikke 

brukernes behov. 

I dialog med brukerne skal vi tilpasse 

og forenkle innbyggerreisen og ha 

tjenester tilgjengelig hele døgnet. 

Ikke tilstrekkelig bruk av 

tilgjengelige data om 

brukernes adferd i våre 

digitale kanaler. 

Vi skal ta i bruk trafikk/brukerdata fra 

digitale kanaler som 

beslutningsgrunnlag i 

tjenesteutviklingen. 

Omgivelsene våre 

kjenner ikke godt nok til 

samfunnsoppdraget 

vårt. 

Vi skal bli mer synlige og øke kunnskap 

og forståelse om våre oppgaver, og 

bidra til at innbyggerne tar gode og 

bærekraftige valg. 

Abonnentene mangler 

bevissthet over sitt eget 

vannforbruk. 

Vi skal installere vannmålere i alle 

husstander for å gjøre innbygger 

bevisst sitt vannforbruk/få ned 

vannforbruket. 

Vi har for liten eller 

ingen kultur for å jobbe 

med innbyggerdialog 

eller samskapning med 

brukerne våre. 

Vi skal bygge kultur for 

innbyggerinvolvering og øke 

kompetanse gjennom 

relasjonsbygging og samarbeid. 
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6.4. Aldrende ledningsnett  
Kapittelet bygger på følgende utredninger: 

notat 03 Vannforsyning,  

notat 04 Fornyelse av avløpsledninger,  

notat 05 Felles strategi for fornyelse av VA- infrastruktur 

«Vannforsyningen skal være helsemessig trygg og robust» 

«Avløp skal ikke bidra til forringet vannkvalitet» 

 

Fornyingsbehov 

En tommelfingerregel innenfor vann- og avløpsbransjen er at ledningsanlegg som bygges i dag og de 

siste årene, skal ha en forventet levetid på 100 år. For at alle ledninger skal byttes ut innen 100 år, 

må fornyelsestakten være 1% i en periode på 100 år. I dag har vi ca. 600 km offentlige vannledninger 

i kommunen og ca. 518 km offentlige spillvann- og fellesledninger. Basert på 1% fornyelsestakt må 

ca. 6 km vannledninger og ca. 5,2 km spillvann- og fellesledninger fornyes hvert år.  

Samtidig registrerer vi at eldre ledninger har betydelig kortere levetid og vi fornyer i dag ledninger 

som ikke er mer enn 50 år gamle samtidig som fornyelsestakten i kommunen er lav. Særlig på 

vannsiden er ledningsnettet preget av en for lav fornyingstakt de siste årene, men også på avløp har 

fornyingstakten historisk sett vært for lav. Dette gir seg blant annet utslag i driftsutfordringer og 

både høy lekkasjeandel og en høy fremmedvannsandel. Figur 7 viser hvordan fornyingstakten har 

vært fra 2014 og frem til i dag. 

 

 

Figur 7: Historisk fornyingstakt på vann- og avløpsledninger (spillvann- og fellesledninger)  

 

Iht. anbefalinger i Norsk Vann rapport 196, har 21% av de kommunale drikkevannsledninger i Asker 

og 15% av de kommunale avløpsledningene, et akutt behov for fornying. Disse ledningene betegnes 

som «etterslep». Det er gjennom arbeidet med temaplanen gjort en vurdering av Asker kommunes 

ledningsnett og sett på hvilken fornyingstak som bør legges til grunn i årene fremover for både å ta 

igjen etterslepet og for å sørge for at det ikke bygger seg opp et nytt etterslep. Basert på 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

%
 f

o
rn

yi
n

g 
so

m
 s

n
it

t 
o

ve
r 

3
 å

r

År

Vann

Avløp



 
Asker kommune – temaplan vann og vannmiljø 

Hoveddokument 
   30 

 

registreringer av brudd gjennom flere tiår, har vi bygd oss opp god erfaring om vannledningsnettet. 

De vannledninger med dårligst tilstand og flest brudd er hovedsakelig knyttet til asbestledninger og 

ledninger av grått støpejern lagt i perioden 1960-1970. Disse ledningene utgjør ca. 68 km av det 

totale ledningsnettet i kommunen og har akutt behov for sanering pga. hyppige brudd og stor 

slitasje. På avløpssiden er det i hovedsak gamle betongledninger lagt før 1970 som har et akutt behov 

for fornying. Men vi ser også at noen av de eldste PVC- ledningene har et fornyingsbehov. Det vises 

forøvrig til egne utredninger i notat 03 og notat 04 som vurderer fornyingstak på henholdsvis 

drikkevannsledninger og avløpsledninger.  

For overvannsledninger stilles ikke de samme kravene til inn- og utlegging som for 

spillvannsledninger. Overvannsledninger fornyes derfor når driftsforstyrrelser eller 

kapasitetsproblemer gjør dette nødvendig. Overvannshåndtering vil også i større og større grad bli 

basert på overflateløsninger. Det legges altså ikke opp til en systematisk fornyelse av 

overvannsledninger.  

Det legges heller ikke opp til en systematisk separering av fellesledninger. Fellesledninger separeres 

når det foreligger et fornyelsesbehov eller dersom tilstand eller kapasitet på rør eller øvrig 

infrastruktur fremtvinger tiltak. 

Fornyingsnivå og investeringsnivå 

Tabell 12 viser tre ulike nivåer på fornying av vann- og avløpsnettet: 

 Historisk - vil ikke holde tritt med levetiden og akkumulere økt etterslep til kommende 
generasjoner. 

 Ambisjonsnivå 1 - vil holde tritt med levetiden, men overføre dagens etterslep til kommende 
generasjoner. 

 Ambisjonsnivå 2 – vil holde tritt med levetiden og ta igjen etterslepet innen ca. 20-25 år.  
 

Tabell 12: Mulige nivåer på fornying av vann- og avløpsledninger 

 Historisk nivå Ambisjonsnivå 1 Ambisjonsnivå 2 

 
Gjennomsnittsnivå for 

2014 til 2020 

Sikrer fornyingsbehov 
og opprettholder 

etterslep 

Sikrer fornyingsbehov 
og tar igjen etterslep 

** 

Vannforsyningsnettet 

Lengde fornyet pr år  3,8 km 6,8 km 9,4 km 

Årlig fornyings-% 0,63 % 1,1 % 1,4 % 

Kostnad pr år *   88 mill.kr 122 mill.kr 

Avløpsnettet 

Km pr år frem til 2034 3,7 km 6 km 9 km 

Årlig fornyings-% 0,71 1,1 % 1,6 % 

Kostnad pr år *   60 mill.kr 90 mill.kr 
 

 

* Lagt til grunn en gjennomsnittlig fornyingskostnad på kr 13.000,- / meter for vann og kr 10.000,- / meter for avløp. 

** Lagt til grunn at etterslepet tas igjen i løpet av 20 til 25 år. 

 

 

 

Historisk nivå og alt under ambisjonsnivå 1 vil bidra til å forverre dagens situasjon, samtidig som 

ambisjonsnivå 2 kan gjøre både mer og mindre ambisiøst ved å velge hvor lang tid som velges til å ta 

igjen dagens etterslep.  
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Temaplanen legger opp til en gjennomsnittlig fornyingstakt på 1,4 % på vannforsyningsnettet og 

1,6% på avløpsnettet, i planperioden. 

Arbeidsmetode og prioriteringer 

Ulike behov bidrar til å styre fornying av VA- infrastruktur. Vedlikehold av eksisterende infrastruktur 

med bakgrunn i dagens tilstand/kapasitet og oppgradering/utvidelse av anlegg med bakgrunn i økte 

tilknytninger (flere abonnenter) og utvidelse/oppgradering/omlegging av infrastruktur for å 

imøtekomme eksterne føringer (for eksempel etablering av ny E18) er alle behov som styrer hvor det 

skal brukes investeringsmidler. Eksterne føringer er ikke alltid sammenfallende med behov bare 

basert på eksisterende tilstand/kapasitet. 

I 2020 behandlet Formannskapet en sak om blant annet prinsipper for prioritering av 

investeringsprosjekter for vann- og avløp. Prioriteringen som ble vedtatt var som følger: 

1. Ivareta lovpålagte krav og redusere og fjerne røde hendelser i ROS-analysen (utslippskrav, 
resipientvurderinger, krav til leveringssikkerhet, HMS-krav).  

2. Sikre stabil og forsvarlig drift av eksisterende infrastruktur gjennom systematisk fornying 
(redusere beredskapshendelser og «brannslukking») og sikre tilstrekkelig kapasitet til å betjene 
eksisterende bebyggelse, gjennom forsterkninger og nybygging av infrastruktur.  

3. Sikre tilstrekkelig kapasitet til å betjene ny bebyggelse, gjennom forsterkninger og nybygging av 
infrastruktur.  

 
Det som ikke er inkludert i prioriteringslisten er forholdet til oppgradering/omlegging av eksisterende 
anlegg som kommer som en følge av tiltak innenfor andre fag, for eksempel veiutbygginger. 
 
Det er mulig å utnytte synergier ved oppgradering av eksisterende anlegg. Disse synergiene inntreffer 

først og fremst dersom det er identifisert behov på flere ledninger/kummer i samme VA- grøft. For å 

identifisere og utnytte disse synergiene, og for å ivareta overordnede politiske føringer, bør det 

utvikles et felles samfunnsøkonomisk analyse- verktøy for prioritering på tvers av VA- fagene. I 

samfunnsøkonomiske analyser er det viktig å inkludere kostnader og nytteverdier som ofte ikke 

inkluderes i tradisjonelle kostnadsberegninger. Eksempler på slike kostnader/nytter er kostnader til 

omdirigering av trafikk, kostnader forbundet med utrygghet for både myke og harde trafikanter, 

forsinkelser i trafikken, utslipp av forurensninger til resipient/utslipp av forurensninger til luft og støy 

etc. I et sånt verktøy bør også bærekraftsdimensjonene spille en stor rolle.  

 

Utfordringer og strategier for fornying av VA- infrastrukturen er listet opp i tabell 13. 
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Tabell 13: Utfordringer og strategier for ledningsnettet 

Utfordring Strategier Hva strategiene innebærer 

Aldrende ledningsnett 
 
Ulike interesser for styring av 
prioriteringer  
 
Dårlig ressursutnyttelse ved 
gjennomføring av 
(tverrfaglige) prosjekter 
 
Usikkerhet knyttet til 
beslutninger rundt valg av 
løsning dersom flere 
alternativer er mulig 

Vi skal øke fornyingstakten 
ved å fornye mer med 
gravefrie metoder. 

 Å fornye 1,4% av 
drikkevannsledningene årlig 

 Å fornye 1,6%8 av 
avløpsledningene årlig 

 Å utarbeide et felles 
samfunnsøkonomisk verktøy 
for prioriteringer innad og på 
tvers av VA- fag 

 

  

                                                           
8 Høyere fornyelsesrate for avløpsnett forklares med totalt lengre ledningsnett for avløp samt billigere 
fornyingsmetoder 
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6.5. Vannforsyning 
Kapittelet bygger på følgende utredninger: 

Notat 03 - Vannforsyning 

«Vannforsyningen skal være helsemessig trygg og robust» 

 

 

Drikkevannsforskriften har følgende formål: Formålet med forskriften er å beskytte menneskers helse 

ved å stille krav om sikker levering av tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann som er 

klart og uten fremtredende lukt, smak og farge.  

De fleste innbyggerne i Asker kommune får vann fra tre ulike offentlige vannverk: 

 Asker og Bærum vannverk IKS og Glitrevannverket IKS som forsyner 90% av befolkningen  

 Sandungen vannverk som eies og driftes av Asker kommune og forsyner 5% av befolkningen.  

De resterende 5% får vann fra private vannverk, hvor Tofte og Filtvedt vannverk er det største 

vannverket som forsyner de fleste av disse abonnentene. 

Vanndistribusjonsnettet består av ca. 580 km med ledningsnett og vanninstallasjoner som krever 

drift og vedlikehold. Vanninstallasjonene består av høydebasseng, trykkøkningsstasjoner, 

trykkreduksjonskummer og målekummer. Kommunens vanndistribusjonsnett overvåkes med et 

driftsovervåkingssystem. 

Kartet i figur 8 viser en prinsippskisse over det kommunale vannforsyningssystemet i Asker. 
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Figur 8: Oversiktskart over kommunalt vanndistribusjonsnett  
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6.5.1. Utfordringer og strategier 

Vannverk: 

Åsheim vannverks (Sandungen), som eies og driftes av Asker kommune, har utfordringer knyttet til 

klausulering av kilde og nedslagsfelt. Det er av avgjørende betydning at vannkvaliteten i Sandungen 

holdes på dagens nivå, for å unngå store investeringer i utvidet vannbehandling. Dette skal derfor 

følges opp gjennom revideringer av dagens klausuleringsbestemmelser, oppfølging av 

bestemmelsene og bedre informasjonen i forhold til friluftsinteresser i og rundt kilden.  

 

Åsheim vannverk har i dag ingen reservevannsløsning. I samarbeid med Glitrevannverket er det 

derfor igangsatt et utredningsarbeid for sammenkobling av forsyningssystemene til Sandungen og 

Glitrevannverket. Dette planlegges etablert i løpet av temaplanens planperiode. Som en kortsiktig 

løsning for å bedre sikkerheten, etableres et kloranlegg ved Bjørvann som er krisevannkilde for 

Sandungen vannverk.  

 

Høydebasseng og trykkøkningsstasjoner: 

Det finnes til sammen 15 høydebasseng i kommunen. Tilstand og alderen på høydebassengene er 

varierende. De eldste høydebassengene fra 1955 og 1956, Gleinåsen og Morberg, er de med dårligst 

kvalitet og har behov for oppgradering. I tillegg vil flere trykkøkningsstasjoner kreve oppgradering - 

de viktigste er Åsgård, Kleiver, Heggedalsmarka, Oreholtet og Drengsrud.  

 

Før en detaljer plan for oppgradering kan utarbeides, vil det først være behov for en grundigere 

tilstandsvurdering av enkelte av høydebassengene og deres fremtidige funksjon med tanke på 

forsyningsområder. Hensikten er å få kartlagt tiltak og kostnader knyttet til oppgradering av disse 

bassengene slik at riktige prioriteringer kan foretas.  

 

Felleskummer: 

Felleskummer er en betegnelse på kummer hvor spillvann renner i åpen renne gjennom en 

vannverkskum med ventiler. Det finnes mange av disse på det eldre ledningsnettet i kommunen.  

Dersom det blir undertrykk på vannledningsnettet samtidig som kommen er fylt med spillvann, 

innebærer disse kummene en risiko for innsug av avløpsvann på drikkevannsnettet. Det skal derfor 

jobbes videre med å få full oversikt over slike kummer slik at de kan fases ut i takt med øvrig 

fornyingsarbeid. 

Forsyningssikkerhet: 

Det er flere områder i kommunen hvor forsyningssikkerheten er mangelfull. Forsyningssikkerhet 

dreier seg om alt fra at enkeltinstallasjoner i vannforsyningssystemet fungerer når omkobling av 

vannet er nødvendig, til at ledningsanlegg er bygd ut og har kapasitet til å gi tosidig forsyning til 

større forsyningsområder.  

Sætre peker seg ut som et stort og kritisk område allerede i dag. Sætre forsynes fra Sandungen og 

mangler reservevann. Heggedal og Slemmestad er prioriterte vekstområder i kommunen med sårbar 

alternativ vannforsyning. Mangelfull forsyningssikkerhet vil forsterkes med økt utbygging. Økt 

forsyningssikkerhet i disse tre områdene skal prioriteres i temaplanens planperiode. 

Vannforsyningssystemet i kommunen bærer tydelig preg av at det historisk sett har vært tre ulike 

kommuner uten samarbeid om vannforsyning. En harmonisering av vannforsyningssystemene i et 

samarbeid med vannverkene i regionen, blir derfor viktig for å styrke forsyningssikkerheten i hele 

kommunen. 
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Slokkevann: 

Det er identifisert 18 områder innenfor regulert tettbebyggelse som ikke har god nok 

slokkevannskapasitet. Områdene er av varierende størrelse. Disse områdene vil ved 

ledningsfornyelse og sanering av eksiterende vannledningsnett, oppnå tilstrekkelig kapasitet. 

Nødvendig oppgraderinger av eksisterende brannkummer og etablering av nye brannkummer vil 

også bli prioritert i forbindelse med disse fornyelses- og saneringsprosjektene. I nye områder som blir 

regulert, skal tilstrekkelig slokkevann sikres gjennom rekkefølgekrav og bestemmelser.  

Vannkvalitet: 
Det er både gjennom registrerte klager og gjennom årsrapportering og benchmarking identifisert at 

deler av den kommunale vannforsyningen har utfordringer med bruksmessig vannkvalitet. Årsaken til 

klagene må utredes og klargjøres. Mulige grunner kan være høyt manganinnhold i vannet fra 

Glitrevannverket, lange overføringsledninger i leveringsområdet til Sandungen vannverk og 

endeledninger (blindledninger uten sirkulasjon) med lite uttak av vann (få abonnenter). Tiltak i alle 

disse tilfellene vil være økt og systematisk spyling og pluggkjøring av ledningsnettet for å fjerne 

uønsket belegg i rørene. 

Lekkasjer: 

Tilstanden til vannledningsnettet er varierende. Det er i dag etablert et godt system for å kontrollere 

lekkasjenivået gjennom trykk- og mengdemålere på vannledningsnettet. Dette gjør at kommunen har 

nokså god oversikt i store deler av kommunen. Dagens nivå ligger på litt over 30 % samlet for de tre 

tidligere kommunene. 

For å kunne jobbe effektivt med lekkasjereduksjon, er det viktig at mest mulig av vannforbruk måles. 

Med vannmålere installert i alle husstander i Asker, vil overvåkingen av vannforbruket i kommunen 

bli enda bedre. I tillegg til overvåkning av vannforbruk og lekkasjelytting, vil optimalisering av 

trykksoner og fornying av gamle vannledninger være viktige midler for å få ned lekkasjenivået.  

 

Utfordringer og strategier for vannforsyningen er listet opp i tabell 14. 
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Tabell 14: Utfordringer og strategier for vannforsyningen 

Tema Utfordring Strategier Hva strategiene innebærer 

K
va

lit
et

 p
å 

d
ri

kk
ev

an
n

et
 

 

Manglende 
sikring av 
nedbørsfelt og 
vannkilde 

Vi skal sørge for 
at drikkevannet 
er hygienisk 
betryggende og 
av god 
bruksmessig 
kvalitet ved å 
sikre 
drikkevanns-
kildene, 
vedlikeholde 
systemet og 
rehabilitere ved 
behov. 

 Sikre Sandungens nedbørsfelt og vannkilde 
som en hygienisk barriere ved å gjennomgå 
klausuleringsbestemmelsene og bedre 
informasjonen. 

Manglende 
reservevann 
Åsheim vannverk 
(Sandungen) 

 Planlegge og etablere reservevannsløsning 
for Sandung i samarbeid med 
Glitrevannverket. 

 Styrke Bjørvann som krisevannkilde ved å 
etablere kloranlegg. 

Klager på dårlig 
bruksmessig 
vannkvalitet 

 Gode rutiner for spyling og pluggkjøring av 
vannledninger i kommunen er en viktig 
oppgave for å sikre abonnentene en god 
bruksmessig vannkvalitet. 

 Årsaken til de mange kundeklagene utredes 
med mål om å finne årsak og riktige tiltak for 
å redusere antall kundeklager i kommunen. 

Dårlig tilstand til 
høydebasseng 

 Kartlegge rehabiliteringsbehovet for 
høydebasseng som er i middels og dårlig 
tilstand. 

 Rehabilitere tre høydebasseng i 
planperioden. 

Fare for innsug av 
forurensning 

 Kartlegg og klassifisere felleskummer for 
vann og avløp. 

 Felleskummer for drikkevann og avløp 
utbedres gjennom fornyelses-  og 
saneringsprosjekter i planperioden. Områder 
med høy tetthet av felleskummer for 
drikkevann og avløp vil få høy prioritet. 

Dårlig 
vannkvalitet hos 
enkelt små, 
private 
vannforsyninger 

 I samarbeid med Mattilsynet og 
kommuneoverlegen skaffe oversikt over 
vannforsyningen til personer som ikke er 
tilknyttet offentlige vannforsyningssystem. 

 Legge til rette for tilknytning til kommunale 
vannforsyning i forbindelse med prosjekter 
som vurderer tilknytning til offentlig avløp, 
med privat finansiering. 
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Tema Utfordring Strategier Hva strategiene innebærer 
Ti

ls
ta

n
d

 p
å 

le
d

n
in

gs
n

et
t 

Ledningsnett som 
eldes 
 
Vannlekkasjer 

Gjennom 
analyser, riktig 
fornying, 
lekkasjelytting 
og 
optimalisering 
skal vi utforme 
ledningsnettet 
sånn at det har 
god 
funksjonalitet. 

 Utarbeide risiko- og sårbarhetsanalyse av 
vannledningsnettet med mål om en felles 
samordnet saneringsplan/tiltaksplan basert 
analysen. 

 Utvikle kostnadseffektive metoder for 
sanering av vannledninger gjennom en 
kostnads- og levetidsbank for ulike 
fornyelsesmetoder. 

 Ha en fornyingstakt på 1,4% 

 Arbeide aktivt med lekkasjelytting 

 Fornye eldre ledninger som bidrar til brudd 
og lekkasjer 

 Optimalisere trykkssoner 

Fo
rs

yn
in

gs
si

kk
e

rh
et

 

Manglende 
forsynings-
sikkerhet 

Vi skal ha 
tilfredsstillende 
leverings-
sikkerhet/ 
alternativ 
forsyning/ 
leverings-
stabilitet 
gjennom 
fornying, 
samarbeid med 
andre 
kommuner og 
harmonisering 
av forsynings-
systemene. 

 Områder med kritisk manglende 
forsyningssikkerhet skal ha høyest prioritet 
og tiltak skal prioriteres i planperioden 
(Sætre, Heggedal og Slemmestad er 
prioritert). Øvrige områder med manglende 
forsyningssikkerhet skal ses i sammenheng 
med prioriterte vekstområder iht. 
kommuneplanens samfunnsdel. 

 Søke samarbeid med andre kommuner og 
vannverk om mulige løsninger og felles 
interesser der det er formålstjenlig samt 
deltakelse i regionens vannfaglige samarbeid 

 Harmonisere vannforsyningssystemene i 
kommunen  

K
ap

as
it

et
 p

å 
le

d
n

in
gs

n
et

te
t 

Manglende 
slokkevann – 
Kapasitet på 
ledningsnett 
 

Kapasiteten på 
vannforsyningen 
skal bli 
tilfredsstillende 
ved fornying av 
eksisterende 
nett og gjennom 
å stille 
rekkefølgekrav 
ved utbygging 
av nye 
boligområder 

 Eksisterende områder i kommunen som i dag 
er regulert som tettbebyggelse og ikke har 
tilfredsstillende ledningsnett og kapasitet til 
slokkevann, blir vurdert i arbeidet med 
tiltaks- og saneringsplanene. 

 Slokkevann i nye områder som blir regulert, 
skal sikres gjennom rekkefølgekrav og 
bestemmelser. 

 

  



 
Asker kommune – temaplan vann og vannmiljø 

Hoveddokument 
   39 

 

6.6. Vannmiljø  
Kapittelet bygger på følgende utredninger: 

Notat 06 Vannmiljø 

Notat 10 Risikovurdering av overløpsutslipp 

«Alle vassdrag og fjord skal ha god kjemisk og økologisk tilstand» 

 

 

I mars 2021 ble planen «Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv» 

publisert. Planen er utarbeidet av regjeringen på bestilling fra Stortinget og gir prioriteringer av tiltak 

for Oslofjorden frem mot 2026. Planen er sektorovergripende og peker på viktige tiltak innenfor flere 

ulike sektorer. 

Planen peker på 7 innsatsområder: 

o Innsatsområde 1 – Redusere utslipp fra kommunalt avløp og avløp fra spredt bebyggelse  
o Innsatsområde 2 – Redusere arealavrenning fra landbruket 
o Innsatsområde 3 – Redusere tilførsler av miljøgifter og marin forsøpling  
o Innsatsområde 4 – Ivareta sårbare arter, utvalgte naturtyper og kulturminner 
o Innsatsområde 5 – Restaurering av naturverdier  
o Innsatsområde 6 – Friluftsliv  
o Innsatsområde 7 – Tverrgående tiltak for en helhetlig forvaltning av Oslofjorden 

 
Oppfølging av innsatsområde 1 er virksomheten vann og vannmiljøs ansvar alene, mens for 
innsatsområde 3 og 5 må vann og vannmiljø bidra inn (dovett og bekkeåpninger) i samarbeid med 
andre virksomheter i kommunen. 

 
I planen er det for avløpsområdet definert følgende tiltak: 

Redusere utslipp av organisk materiale og næringssalter fra kommunalt avløp og avløp i spredt 

bebyggelse 

Dette tiltaket innebærer at alle kommuner skal oppfylle rensekravene som er gitt i 

forurensningsforskriften.  

For temaplan vann og vannmiljø er følgende konkretiseringer av det definerte målet viktige: 

o Strengere håndheving av eksisterende krav i regelverket for utslipp av kommunale 

avløpsvann og avløpsvann fra spredt bebyggelse. Dette temaet belyses i kapittel 6.7 og 6.10 i 

temaplanen med tilhørende notat 07, 11 og 14 

o Redusere mengden overvann og annet fremmedvann som tilføres avløpsnettet. Temaet 

belyses i kapittel 6.7 i temaplanen med tilhørende notat 08, 09 og 10 

o Bidra til økt rensing av forurenset overvann gjennom etablering av rutiner for tømming av 

sandfang. Temaet belyses gjennom kapittel 6.6 i temaplanen (dette kapittelet) 

o Sikre at utslipp fra avløpsanlegg for spredt bebyggelse og mindre tettbebyggelser renses i 

tråd med rensekravene i forurensningsforskriftens kapittel 12 og 13. Dette temaet belyses i 

kapittel 6.7 og 6.10 i temaplanen med tilhørende notat 11 og 14 
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Arbeidet med vannmiljø og oppfølging av EUS vannrammedirektiv er i Norge implementer gjennom 

Vannforskriften. Vannforskriften har som formål å fastsette miljømål som skal sikre en mest mulig 

helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene9. Vannforekomstene deles inn etter 

nedbørfeltgrenser og den enkelte vannforekomst skal ha ensartet vanntype, påvirkningsbilde og 

miljøtilstand. Målet er at alle vannforekomster skal ha god eller svært god, kjemisk og økologisk 

tilstand.  

Norge er delt inn i 11 vannregioner, som er delt videre inn i flere vannområder. Asker ligger i 

vannregion Innlandet og Viken, og har tilhørighet til både i vannområde Indre Oslofjord Vest, 

vannområde Drammenselva og vannområde Lierelva. 

Egenskapene til en vannforekomst kan ha vesentlig betydning for økosystemene og hvor sårbare 

disse er for påvirkning fra menneskelig aktivitet.  

I Asker har vi 123 registrerte vannforekomster (se tabell 15). 

 

Tabell 15: Vannforekomster i Asker (https://vann-nett.no/portal/)  

Vannkategori 
Antall 
vannforekomster 

Vannområde 

kyst 10 Indre Oslofjord Vest, Drammenselva 

innsjø 32 Indre Oslofjord Vest, Lierelva 

elv 81 Indre Oslofjord Vest, Lierelva, Drammenselva 

grunnvann 0  

TOTAL 123  

 

Økologisk tilstand for vannforekomstene i Asker varier. Det er flere årsaker til at mange 

vannforekomster har middels/dårlig tilstand. Dette finnes det mer informasjon om i 

kunnskapsgrunnlaget. Kartet i figur 9 viser status på økologisk tilstand. 

                                                           
9 En vannforekomst er definert som «en avgrenset og betydelig mengde overflatevann eller et begrenset volum 
av grunnvann» (kilde: https://www.vannportalen.no). 

https://vann-nett.no/portal/
https://www.vannportalen.no/
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Figur 9: Oversiktskart over økologisk tilstand i alle vannforekomster i Asker kommune. 
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6.6.1. Utfordringer og strategier 

I Asker er 60 % av elvevannforekomster, 40 % av innsjøvannforekomster og alle 

kystvannsforekomster i risiko for ikke å oppnå «god økologisk og kjemisk tilstand». Mange av disse 

vannforekomstene er også definert som vannforekomster med høy eller middels sårbarhet. 

Resultatene av vassdragsovervåkningen for 2020 viser at det er mange punkt som har for høye 

verdier for fosfor og tarmbakterier. Dette fører til at 52 % av vannforekomstene i kommunen har 

moderat, dårlig eller svært dårlig økologisk tilstand. Dette skyldes stort sett påvirkninger fra 

avløpsvann, jordbruk og urban utvikling. For påvirkninger fra avløp bidrar diffus avrenning fra spredt 

bebyggelse, punktutslipp fra regnvannsoverløp og diffus avrenning fra spillvannslekkasje mest. 

Det er gjennomført en risikovurdering med fokus på overløpspunkt. Vi har kartlagt hvilke 

overløpspunkt som har tilrenning til områder med brukerinteresser, sårbare resipienter og resipient 

med viktige naturtyper. Basert på kartleggingen er det gjennomført en overordnet vurdering av risiko 

ved utslipp. Risikovurderingen har fokus på miljø. Sannsynlighet for utslipp (historisk overløpsdrift) er 

sammenstilt med konsekvens (utslipp til sårbar resipient, utslipp til brukerinteresser, utslipp til viktig 

naturtype). Av totalt 153 overløpspunkt er det identifisert 39 overløpspunkt som havner i 

kategoriene middels eller stor risiko. Risikokart for overløpsutslipp vises i figur 10. 

Klima- og miljødepartementet kom i mars 2019 med nasjonale føringer for arbeidet med oppdatering 

av regionale vannforvaltningsplaner. I disse føringene står det blant annet at «alle avløpsrenseanlegg 

skal oppfylle forurensningsforskriften». Hvordan dette skal ivaretas er beskrevet under kapittel 6.7 – 

Avløpshåndtering. 
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Figur 10: Risikovurdering av overløpspunkt 
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Utfordringer og strategi for vannmiljøet er listet opp i tabell 16. 

 

Tabell 16: Utfordringer og strategier knyttet til vannmiljøet 

Tema Utfordring Strategi Hva strategiene 

innebærer 

Ansvar  

A
vl

ø
p

sv
an

n
 

Forringelse av 

vannkvalitet på grunn 

av diffus avrenning fra 

spredt bebyggelse og 

hytter 

Vi skal bidra 

til å innfri 

EUs 

vannramme-

direktiv ved 

å forhindre 

avløp på 

avveie, jobbe 

for å hindre 

forurensning 

fra urbane 

områder og 

etablere 

enda tettere 

samarbeid 

med andre 

avdelinger i 

kommunen. 

 Oppgradering av 

eksisterende anlegg  

 Tilknytting av anlegg 

som ligger i rimelig 

nærhet til offentlig 

ledning 

Ivaretas gjennom 

egne delprosjekt i 

temaplanen  

Forringelse av 

vannkvalitet på grunn 

av punktutslipp fra 

regnvannsoverløp 

 Rehabilitere 

ledningsnettet 

 Oppdimensjonere 

ledningsnett og 

pumpestasjoner 

 Kunnskapsheving og 

styrking av 

beslutnings-

grunnlaget 

Ivaretas gjennom 

egne delprosjekt i 

temaplanen 

Forringelse av 

vannkvalitet på grunn 

av diffus avrenning fra 

spillvannslekkasje 

 Redusere utlekking fra kommunalt avløp 

gjennom ledningsrehabilitering 

 Etablere nytt kildesporingsteam 

Forringelse av 

vannkvalitet på grunn 

av punktutslipp fra 

renseanlegg 

 Redusere 

overløpsutslipp 

Ivaretas gjennom 

eget 

delprosjektet i 

temaplanen 
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Tema Utfordring Strategi Hva strategiene 

innebærer 

Ansvar  
Jo

rd
b

ru
k 

Avrenning av partikler 

og næringsstoffer fra 

jordbruket fører til 

forringet vannkvalitet 

 Etablere tettere 

samarbeid mellom 

vannavdelingen og 

landbruks-avdelingen 

for blant annet å sikre 

kantsoner og sette 

fokus på 

plantevernmidler 

 Bistå med 

informasjon om 

tilstand i resipienter 

med tanke på 

forurensnings-

situasjonen 

 Bistå i implementer 

og oppfølging av ny 

forskrift om regionale 

miljøkrav i jordbruket 

Vann og 

vannmiljø og 

Natur, miljø og 

landbruk 

U
rb

an
 u

tv
ik

lin
g 

Utfyllinger i og 

infrastruktur langs 

vassdrag påvirker livet i 

vann og naturlig 

kantvegetasjon og 

strandlinje forsvinner. 

 Sikre gode rutiner i 

planprosesser for å 

kunne ta vare på 

vannmiljø og bevare 

kantsoner (tidlig fase 

planlegging) 

Vann og 

vannmiljø og 

Samfunns-

planlegging 

Forringet vannkvalitet 

på grunn av avrenning 

av partikler og 

forurensning fra urbane 

områder og gjennom 

overvannsnettet 

Lage en helhetlig plan for 

å sikre resipienter mot 

avrenning av partikler og 

forurensning med 

miljøgifter, plast og salt 

fra urbane områder. 

Stikkord: 

 tømming av 

sandfangskummer 

 salting av kommunale 

veier 

 plastfanger 

 handlingsplan mot 

plastforurensning 

 reetablering av 

kantsoner 

Mange ulike 

samarbeids-

konstellasjoner: 

Vann og 

vannmiljø, 

Samferdsel og 

Asker Drift 

 

Vann og 

vannmiljø, Natur, 

miljø og landbruk 

og Avfall og 

gjenvinning 
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Tema Utfordring Strategi Hva strategiene 

innebærer 

Ansvar  

Kulverter og 

bekkelukkinger påvirker 

vannkvalitet og livet i 

vann negativt 

 Åpne bekkelukkinger og utvide kulverter 

som miljøforbedrende tiltak 

G
en

er
el

t Opprettholde og styrke 

den kunnskapsbaserte 

overvåkingen av 

vannforekomster 

 Fortsette deltagelse i 

vannområdene Indre 

Oslofjord Vest og 

Drammenselva 

Pågår hos Vann 

og vannmiljø og 

Natur, miljø og 

landbruk 

 Fortsette vassdragsovervåkingen i alle 

vannforekomster 

 Problemkartlegg 3 (del)nedbørfelt hvert år 

med blant annet konduktivitetsmålinger 

og DNA- analyser 

 lage fakta-ark med tiltaksplan for 5 

(del)nedbørfelt hvert år 
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6.7. Avløpshåndtering  
Kapittelet bygger på følgende utredninger: 

Notat 07 Avløpsrenseanlegg 

Notat 08 Kapasitet i avløpsnettet 

Notat 09 Målsettinger for fremmedvann 

Notat 10 Risikovurdering av overløpsutslipp 

«Avløpsvann skal ikke bidra til forringet vannkvalitet» 

 

Forurensningsforskriftens del 4 – Avløp, er en viktig rettesnor for avløpshåndtering generelt og gir 

føringer for hvordan avløpshåndteringen i kommunen skal ivaretas. Kapittel 12 gjelder for utslipp av 

sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomhet med utslipp mindre 

enn 50 pe. For disse anleggene er kommunen forurensningsmyndighet. Kapittel 13 gjelder for utslipp 

av kommunalt avløpsvann fra tettbebyggelse med samlet utslipp mindre enn 2000 pe til ferskvann, 

mindre enn 2000 pe til elvemunning eller mindre enn 10.000 pe til sjø. Også for disse anleggene er 

kommunen forurensningsmyndighet. Kapittel 14 gjelder for utslipp av kommunalt avløpsvann fra 

tettbebyggelse med samlet utslipp større enn eller lik 2000 pe til ferskvann, større enn eller lik 2000 

pe til elvemunning eller større enn 10.000 pe til sjø. 

 

Kartet i figur 11 viser en oversikt over avløpssystemet i Asker. 

VEAS og Lahell er kapittel 14- anlegg, mens Åros, Rulleto og Storsand er kapittel 13- anlegg. 
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Figur 11: Oversiktskart over avløpssystemet i Asker 
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6.7.1. Utfordringer og strategier 

Avløpsrenseanlegg: 

Asker kommune eier og drifter 4 avløpsanlegg; Lahell, Åros, Rulleto og Storsand. I tillegg leverer 

kommunen avløpsvann til det interkommunale avløpsrenseanlegget VEAS og til Bokerøya 

renseanlegg ved Svelvik. Asker kommune (gamle Hurum) har avtale på å levere avløpsvann til 

Bokerøya renseanlegg som i dag eies og driftes av Drammen kommune. Avtalen er på 2.000 pe. I dag 

leveres avløpsvann tilsvarende ca. 1.700-1.800 pe. På grunn av avtalen, og fare for overbelastning av 

ledningsnettet, kan det maksimalt kobles til nye abonnenter tilsvarende 200 pe i området. For å 

frigjøre kapasitet til flere nye abonnenter i området, må andelen fremmedvann på avløpsnettet 

reduseres. Renseanlegget i Drammen/Svelvik har maks kapasitet på 9.500 pe og grensen der er snart 

nådd. 

Lahell er et kapittel 14 anlegg etter forurensningsforskriften, og er det anlegget som det haster mest 

med å få på plass en løsning for. Anlegget har sekundærrensekrav som pr i dag ikke innfris. Det er 

også knyttet utfordringer til anleggene Åros og Storsand, begge disse er kapittel 13- anlegg. Når det 

gjelder Åros er utfordringene knyttet til for liten kapasitet på pumper og utslippsledning. Åros kan i 

fremtiden bli et kapittel 14- anlegg med sekundærrensekrav dersom antall tilknytninger øker. I 

Storsand er det utfordringer med inntrengning av sjøvann. For Rulleto, som også er et kapittel 13 

anlegg, er utfordringene først og fremst tilførsler av store mengder fremmedvann gjennom 

avløpsnettet.  

Kapasitet, fremmedvann og overløpsdrift 

Fremmedvann er en utfordring inn på samtlige av renseanleggene. Store variasjoner i tilførte 

vannmengder stjeler kapasitet og gir redusert rensegrad. I tillegg fører fremmedvann til økt 

pumpedrift ute på nettet, fremmedvann forårsaker overløpsdrift og i enkelte tilfeller 

kjelleroversvømmelser. Områder som er særlig utsatt for dårlig kapasitet er: Holmen-området 

(prosjekt pågår), tettsteder i gamle Røyken (Slemmestad, Røyken og Bødalen) og Tofte. I tillegg er 

kapasiteten på nettet sannsynligvis dårlig i Åros. På Tofte finnes det mye fellessystem (overvann og 

spillvann) som bør vurderes om skal separeres for å fjerne fremmedvann. 

Det er gjort en vurdering av fremmedvannsmengder i hvert enkelt rensedistrikt, med finere inndeling 

i Veas rensedistrikt. Basert på dagens situasjon og de utfordringene som finnes innenfor hver enkelt 

sone er det satt spesifikke målsettinger for fremmedvannsnivået (notat 09). Basert på disse 

vurderingene er det gjort en prioritering av hvor innsatsen bør settes inn først.  

Utfordringer og strategier knyttet til avløpshåndteringen vises i tabell 17. 
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Tabell 17: Oppsummering av utfordringer og strategier for avløpshåndtering 

Tema Utfordring Strategier Hva strategiene innebærer 

K
o

m
m

u
n

al
e 

av
lø

p
sr

en
se

an
le

gg
 

Lahell RA: Kapasiteten er 
overskredet. I tillegg foreligger 
det krav om etablering av 
sekundærrensekrav 

Ved å 
gjennomføre 
både kortsiktige 
og langsiktige 
tiltak skal alle 
avløpsrense-
anleggene ha 
gyldig 
utslippstillatelse  

 Kortsiktig tiltak: Gjennomføre 
optimaliseringstiltak og driftstiltak 
på selve renseanlegget som kan 
forlenge levetiden og øke 
effektiviteten 

 Langsiktig tiltak: Etablere ny 
renseløsning gjennom samarbeid 
med Lier kommune, 
Drammensregionen eller VEAS om 
overføring av avløpsvann 

Åros RA: Kapasitetsgrensen er 
snart nådd. I tillegg har enkelte 
komponenter i anlegget 
allerede for liten kapasitet 

 Kortsiktig tiltak: Gjennomføre 
optimaliseringstiltak og driftstiltak 
på selve renseanlegget som kan 
forlenge levetiden og øke 
effektiviteten 

 Langsiktig tiltak: Etablerer ny 
renseløsning enten gjennom 
samarbeid eller ved overføring til 
nytt, stort kommunalt anlegg 

Rulleto RA:  
Kapasitetsgrensen er snart 
nådd. I tillegg har enkelte 
komponenter i anlegget 
allerede for liten kapasitet 

 Kortsiktig tiltak: Oppdimensjonere 
enkeltkomponenter med for liten 
kapasitet 

 Langsiktig tiltak: Fjerne 
fremmedvann inn til anlegget 

 Langsiktig tiltak: Vurdere 
muligheter for oppgradering for å 
kunne ta imot avløp fra 
omkringliggende områder basert 
på tidligere utredninger 
gjennomført av VIVA 

Storsand RA: Anlegget fungerer 
ikke og renser ikke 
tilfredsstillende 

 Kortsiktig tiltak: Gjennomføre 
optimaliseringstiltak og driftstiltak 
på selve renseanlegget som kan 
forlenge levetiden og øke 
effektiviteten 

 Langsiktig tiltak: Overføre 
avløpsvann til Åros RA/Tofte 

Rensedistrikt Rødtangen, 
Holmsbu, Klokkarstua, Verket 
(dagens løsning er overføring til 
Bokerøya RA i Drammen): Antall 
pe i etablert avtale om 
overføring av avløpsvann er 
snart nådd 

 Starte samtaler med Drammen 
kommune om mulige 
samarbeidsløsninger for å dekke 
fremtidens behov både på kort og 
lang sikt 

 Som en langsiktig løsning skal 
mulighetene for et nytt regionalt 
renseanlegg på Tofte, basert på 
arbeid og utredninger levert av 
VIVA, vurderes 
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Tema Utfordring Strategier Hva strategiene innebærer 
Le

d
n

in
gs

-
n

et
t 

Aldrende ledningsnett 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fornyingstakt på 1,6% pr år 

 Oppdatere ROS- analyser 

 Alle avløpsledninger skal 
videokjøres ila. 5 år 

Fr
em

m
ed

va
n

n
 

Overløpsutslipp og 
kjelleroversvømmelser 

 Rehabilitering og tetting av 
ledningsnett og kummer: Ved 
fornying av avløpsnettet skal det 
legges vekt på tette løsninger 
både på ledningsnettet og i 
kummer som forhindrer 
fremmedvann i å komme inn på 
avløpsnettet. 

 Felleskummer mellom overvann 
og spillvann skal alltid separeres 
ved fornying av ledningsnettet.  

 Vi skal opprette målesoner for å 
kvantifisere andeler 
fremmedvann.  

 Utvelgelse av tiltak gjøres blant 
annet basert på andeler 
fremmedvann. 

 Separering av avløpsnett skal 
være et kriterium ved valg av 
strekk/områder som skal fornyes. 

 Vi skal innarbeide rutiner for å 
kvantifisere fremmedvann også 
etter gjennomførte tiltak. 

 Vi skal utarbeide en plan for 
separering av fellessystem. 

O
ve

rl
ø

p
su

ts
lip

p
 

Forsøpling og forurensing av 
resipient  

 Vi skal vurdere oppdimensjonering 
dersom utslipp får store 
konsekvenser. 

 Prioritering av områder for tiltak 
gjøres basert på ROS- analyse 

 Vi skal opprette overløpsloggere 
på alle overløpspunkt. 

K
je

lle
ro

ve
rs

vø
m

m
el

se
r Mangelfull oversikt over 

eiendommer som har hatt 
gjentakende kjeller-
oversvømmelser pga dårlig 
kapasitet på avløpsnettet 

Vi skal etablere rutiner for registrering 
av kjelleroversvømmelser og årsak til 
hendelsen. 

Gjentakende kjeller-
oversvømmelser pga dårlig 
kapasitet på avløpsnettet 

Vi skal gjøre tiltak ved gjentakende 
kjelleroversvømmelser (tilbakeslag av 
avløp fra offentlig nett) ved hendelser 
mindre enn 10- års gjentaksintervall. 
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Tema Utfordring Strategier Hva strategiene innebærer 
P

ås
lip

p
 

Tilførsel av uønskede stoffer 
forringer slammet og gjør at det 
ikke kan gjenbrukes 

Gjennom god 
oppstrøms-
kontroll skal 
slammet ha 
tilfredsstillende 
kvalitet og ikke 
deponeres. 

Vi skal jobbe med oppstrømskontroll 
og sørge for at forurensninger ikke blir 
tilført avløpssystemet. 

 

6.8. Flom og overvann 
Kapittelet bygger på følgende utredninger: 

Notat 12 Flom og overvann 

«Flom og overvanns-systemene skal være tilstrekkelig dimensjonert og trygge. 

Overvann skal håndteres lokalt» 

 

 

Klimaendringer med stadig hyppigere forekomster av ekstremnedbør skaper allerede i dag 

utfordringer for overvannssystemene våre. Samtidig opplever Asker kommune stadig vekst med økt 

urbanisering og press på naturområder. Fremtidig tettstedsutvikling med ønsker om fortetting setter 

videre press på nye områder og naturlige overvannsystemer. Planlegging og utbygging av områder 

må ta hensyn til den naturlig lokale vannbalansen, for å ikke skape et fremtidig problem. 

Det er gjennomført en ROS- analyse på overvannssystemene i Asker. Kartet i figur 12 viser prioriterte 

områder i Asker nord fra ROS- analysen mens kartet i figur 13 viser prioriterte områder i Asker sør. 
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Figur 12: Prioriterte områder i Asker nord med tanke på overvann og flom- problematikk 
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Figur 13: Prioriterte områder i Asker sør med tanke på overvann og flom- problematikk 

 

6.8.1. Utfordringer og strategier 

ROS- analyse av overvannssystemet peker på at vi bør planlegge for tiltak i 7 av 24 områder i Asker 

nord, mens 5 av 42 områder i Asker sør bør prioriteres for tiltak. Det finnes 155 bekkeinntak innenfor 

de prioriterte områdene. Det må vurderes om det skal gjøres tiltak for samtlige av disse 155. I tillegg 

må det gjøres en ansvarsavklaring på alle bekkeinntak. Endringer i arealutnyttelse med 

terrengendringer, fortetting og lukking av bekker har i de kritiske områdene bidratt til økt risiko for 

vann på avveie under intense regnepisoder. Flere av områdene i gamle Asker opplevde omfattende 

skader under ekstremvær hendelsen 6.august i 2016. 

Hovedutfordringene for dagens overvannshåndtering kan sammenfattes gjennom manglende 

kapasitet på eksisterende overvannsystem samt areal og landskapsendringer. For å unngå at dette 

skal gi fremtidige konsekvenser med flomskader er tidlig og gjennomgående planlegging veldig viktig. 

Asker kommune må ha fokus på at helheten til systemene fungerer sammen og at utfordringene som 
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finnes ikke leder til skade og tap av verdier. Planlegging og trinnvis håndtering av overvann skal 

legges til grunn for arbeidet i Asker kommune. 

For å ta hensyn til klimaendringer benyttes verdier for klimafaktor gitt i Asker kommunes VA- norm 

og i nasjonale veiledere (Norsk Klimaservicesenter). 

 

Utfordringer og strategier for flom og overvannshåndtering vises i tabell 18. 

 

Tabell 18: Oppsummeringer og strategier for flom og overvannshåndtering 

Utfordring  Strategier Hva strategiene innebærer 

Manglende 
kapasitet på 
eksisterende 
overvannsystem 

Kritiske 
overvannssystem 
skal dimensjoneres 
for en 200- års 
hendelse 
 
Overskytende 
overvann skal ledes 
bort i trygge 
flomveier 

 Å etablere en handlingsplan basert på en 
harmonisering av ROS- analyser og Kost/nytte- 
analyser 

 Å gjennomføre tiltak etter handlingsplanen 

 Fordele ansvar gjennom formalisert samarbeid 
med andre virksomheter, og medvirkning og 
veiledning av innbyggere. Stikkord her er; «Team 
overvann», faktaark, veiledning gjennom 
kommunens innbyggerservice 

 Fornye ledningsnett for å opprettholde kapasitet 

 Etablere tilskuddsordning for lokale 
overvannstiltak på privat grunn 

Landskap- og 
arealendringer 

Ved å bruke 
planlegging som 
verktøy skal mest 
mulig overvann skal 
håndteres lokalt og 
vannveier ivaretas 

 Bruke planlegging som verktøy (kommuneplan, 
rammeplan, reguleringsplan, byggesak og VA- 
norm) 

 Regelmessig oppdatere veileder for 
overvannshåndtering 
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6.9. Dammer 
Kapittelet bygger på følgende utredninger: 

Notat 13 Dammer 

«Kommunale dammer skal være i tilfredsstillende stand» 

 

 

En dam er en konstruksjon/ett byggverk som demmer opp vannet i et vassdrag. Konstruksjonen kan 

bestå av en jord- eller steinfylling, betong eller lignende. Volumet av vannmengden 

(magasinvolumet) kan variere mye. Høyden og lengden på konstruksjonen varierer også. Det er 

nettopp denne konstruksjonen og vannmengden som avgjør hvilken konsekvens et eventuelt 

dambrudd (konstruksjonssvikt) kan få for nedstrøms boenheter og infrastruktur. Dammene plasseres 

utfra dette i en konsekvensklasse fra 0 til 4. Eier av damanlegg i klasse 1-4 er underlagt offentlig tilsyn 

(NVE). Tilsyn skal gjennomføres for blant annet å sikre allmennheten mot mulige konsekvenser ved 

skader eller brudd på damkonstruksjonen. Eier av disse dammene er pålagt gjennom 

damsikkerhetsforskriften å ha et program for tilsyn, overvåkning og drift. Kartet i figur 14 viser en 

oversikt over kommunalt eide damanlegg som er klassifisert. 
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Figur 14: Oversiktskart over kommunale damanlegg 
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6.9.1. Utfordringer og strategier 

Som eier av en dam (avhengig av magasinvolum) kan det hvile et stort sikkerhetsmessig ansvar. Eiere 

av dammer i en viss størrelse er underlagt krav om sikkerhet ved vassdragsanlegg gjennom 

damsikkerhetsforskriften som forvaltes av NVE. Asker kommune har ansvar for og eier 13 

klassifiserte damanlegg tilknyttet ulike vassdrag.  

 

For å imøtekomme disse kravene til damanlegg har Asker kommune et internkontrollsystem for 

vassdragsanlegg (IKV), ett for gamle Asker og ett for Røyken og Hurum. Internkontrollsystemene må 

revideres og slåes sammen. 

 

Utfordringer og strategier knytte til kommunale damanlegg er oppsummert i tabell 19. 
 

 
Tabell 19: Oppsummering av utfordringer og strategier for damanlegg 

Utfordring Strategier Hva strategiene innebærer 

Det foreligger to ulike 
internkontrollsystem for 
vassdragsanlegg i kommunen, som 
må samles til én for hele 
kommunen.  

Kommunalt eide 
dammer skal ha et 
oppdatert og 
fungerende 
internkontrollsystem 

 IKVene må sammenstilles 

 Gjennomføre konsekvens-
vurdering av dammer for 
prioritering av rehabiliterings-
tiltak 

 Varslingsrutiner må utarbeides 
samt oversiktskart 

 Vi må rigge organisasjonen med 
tilstrekkelige ressurser 

 At vi må formidler informasjon 
om IKVen (for eksempel brann 
og politi) 

Manglende registrering/kartlegging 
av damanlegg samt manglende 
vurdering av konsekvensklasse. 

Alle dammer må befares og det må 
sette en konsekvensklasse 

Damanlegg i ikke tilfredsstillende 
tilstand 

Det må gjennomføres tiltak iht. 
tiltaksliste for kommunale 
damanlegg 
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6.10. Private anlegg 
Kapittelet bygger på følgende utredninger: 

Notat 03 Vannforsyning 

Notat 11 Tilknytning av private avløpsanlegg til offentlig avløpsnett 

Notat 13 Drammer 

Notat 14 Private anlegg; private avløpsanlegg, stikkledninger og påslipp til offentlig 

nett 

«Private anlegg skal ikke forurense eller forårsake skade på ytre miljø» 

 

Stikkledninger 
Stikkledninger kan potensielt være en kilde til forurensning. I tidligere Røyken og Hurum, og særlig 

Hurum, mangler det informasjon om stikkledninger. Enten er stikkledningen ikke registrert, eller så 

mangler det informasjon om rørmaterialet. Det er også et etterslep på utsending av pålegg på 

rehabilitering av stikkledninger. For å få en bedre forståelse av omfanget er vi nødt til å gjøre et 

omfattende kartleggingsarbeid. 

Risikobedrifter 

God oppstrømskontroll er av stor betydning for å blant annet kunne få til riktige prosesser på 

avløpsrenseanleggene. Forurensninger som slippes på avløpsvannet vil kunne føre til at 

slamkvaliteten blir dårlig og det vil kunne føre til at forurensinger blir transportert ut i resipient via 

overløp. I tillegg vil fett/olje som slippes på avløpsnettet påvirke drift av avløpspumpestasjoner. 

Privat vannforsyning: 

Tofte og Filtvedt vannverk er et større privat vannverk med to uavhengige vannkilder. Dette 

vannverket leverer vann med god kvalitet til Tofte og Filtvedt. Mattilsynet er tilsynsmyndighet for 

dette vannverket. Kommunen ønsker på sikt å etablere et tettere samarbeid med vannverket. 

Flere områder i kommunen mangler vannforsyning fra større private vannverk eller fra kommunen. 

Flere av disse kan ha utfordringer med vannkvaliteten. Dårlig vannkvalitet kan f.eks. skyldes dårlig 

sikring av brønner, avrenning fra private avløpsløsninger, endret klima og nedbørsituasjon, og rett og 

slett dårlig egnede grunnforhold som f.eks. Storsand med forhøyede fluorverdier i grunnvannet. 

Kommunen utreder mulighet for kommunal vannforsyning til Storsandområdet. Hvorvidt dette kan 

realiseres og hvilken løsning som evt. velges, vil både være avhengig av kostnader og evt. utvikling og 

realisering av nye utbyggingsområder i og rundt Storsand. For øvrig vil det ikke brukes kommunale 

investeringer til å bygge ny vannforsyning til områder som i dag ikke er knyttet til kommunalt vann og 

avløp, men der boliger og hytter med private avløpsløsninger tilknyttes det kommunale avløpsnettet, 

bør det samtidig legges til rette for tilknytning til kommunal vannforsyning. Det forutsettes imidlertid 

privat finansiering.  

Private avløpsanlegg: 

Mange av de ca. 4200 private avløpsrenseanleggene i Asker tilfredsstiller ikke krav satt i lokal 

forskrift. En del av disse anleggene ligger forholdvis nær eksisterende offentlig avløpsledning og bør 

derfor knyttes til offentlig avløpsnett. Det antas at ca. 1000 boliger kan tilknyttes kommunalt avløp 

gjennom pålegg fra kommunen. Det antas videre at ca. 2000 boliger og hytter som ligger samlet i 

ulike områder, kan knytter seg til kommunalt avløp ved å etablerer fellesløsninger i privat regi eller i 

samarbeid med kommunen. Denne gruppen vil kreve betydelige investeringer i infrastruktur med 
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kommunal standard. De resterende ca. 1200 boliger og hytter ligger så spredt og så langt fra 

kommunalt ledningsnett at de vil fortsette å ha private avløpsløsninger. 

Private damanlegg 

Før kommunesammenslåingen gjennomførte daværende Asker kommune en registrering og 

kartlegging av alle kommunens dammer. Ca. 90 dammer ble kartlagt og kategorisert i forhold til 

naturverdier, kulturhistorisk verdier og rekreasjonsverdier og ble presentert i en kartbasert rapport 

(ArcGIS StoryMaps) på kommunens nettsider.  

Dette var en politisk bestilling som også omfattet veiledningstjeneste og tilskuddsordning. 

Etter kommunesammenslåingen er kartleggingen utvidet til hele den sammenslåtte kommunen og 

resultatene fra kartleggingen vil bli gjort tilgjengelig på kommunens nettsider. Totalt er det nå 

registrert ca. 230 dammer i kommunen. 

Temaplanen legger også opp til at veiledningstjenesten og tilskuddsordningen skal utvides til å 

omfatte hele Asker kommune. Gjennom tilskuddsordningen skal dameiere kunne søke om midler til å 

fastsette status på damkonstruksjonen, utrede konsekvensklasse i forhold til damsikkerhet og få 

støtte til å forvalte dammer i henhold til godkjente forvaltningsplaner.    

6.10.1. Utfordringer og strategier 

Utfordringer og strategier for stikkledninger, risikobedrifter, private vannforsyninger, private 

avløpsanlegg samt private dammer, vises i tabell 20. 
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Tabell 20: Utfordringer og strategier for stikkledninger, risikobedrifter, private avløpsanlegg og private dammer 

Utfordring Strategier Hva strategiene innebærer 

Private avløpsanlegg; 
mangelfull oversikt 
samt anlegg som ikke 
renser tilfredsstillende 

Alle private 
avløpsanlegg 
skal få en 
tilfredsstillende 
renseløsning 
gjennom 
oppgradering 
eller tilknytning. 

 Innhente informasjon om alle private anlegg 
gjennom kartlegging og tilsyn 

 Pålegg om tilknytning til offentlig avløp for hus 
som ligger i rimelig nærhet av offentlig ledning 
(anslagsvis inn til ca. 100 meter) 

 Vurdering av tilknytning for hus som ligger 
mellom 100 og 300 meter fra offentlig avløp 

 Samlinger av husstander som ligger langt fra 
kommunale avløpsledninger knytter seg til 
kommunalt avløp ved å etablere fellesløsninger i 
privat regi eller i samarbeid med kommunen. 

 Oppgradering av private avløpsanlegg der hvor 
tilknytning ikke er mulig 

Stikkledninger i dårlig 
tilstand 

Utlekking fra 
private 
avløpsledninger 
skal forhindres 
gjennom 
rehabilitering 

 Sende ut pålegg om oppgradering av 
stikkledninger senest to måneder etter at 
kommunalt anlegg er ferdigstilt. Prosedyre for 
arbeidet skal utarbeides i Simply. 

 Ta igjen etterslepet på 250 saker 

 Etablere rutiner for informasjonsflyt av planlagte 
rehabiliteringsprosjekter 

 Kartlegge alle stikkledninger i kommunen 
(Gemini VA- prosjektet) 

Manglende oversikt 
over risikobedrifter 

Aktiv 
oppstrøms-
kontroll skal 
forhindre 
uønskede 
påslipp på 
kommunalt 
ledningsnett  

 Skaffe oversikt over samtlige risikobedrifter 

 Jevnlig gjennomføre tilsyn av 
risikobedrifter/olje- fett utskillere 

 Kartlegge omfang over alle som mangler olje- 
eller fettutskillere 

 Få på plass digitale verktøy for kartlegging og 
oppfølging av olje- og fettutskillere  

 

Private damanlegg 

Gjennom 
informasjon og 
veiledning skal 
private dammer 
følges opp iht. 
politisk vedtak 

 Gi veiledning i kontakte med NVE og til 
forvaltning av dammer. 

 Etablere tilskuddsordning for hele kommunen og 
gjøre dette kjent for dameiere.  

 Oppdatere nettsidene med registrerte og 
kartlagte dammer for hele kommunen.  
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6.11. Tverrfaglige tema 

6.11.1. Anleggsmetodikk 

Kapittelet bygger på følgende utredning: 

Notat 15 Anleggsmetodikk 

 

 

Ulike anleggsmetoder 

I vann og avløpsbransjen brukes det mange ulike metoder for å legge nye eller rehabilitere 

eksisterende rør i bakken. Det å ha ulike anleggsmetoder gjør det fleksibelt å velge en metode som 

passer utfordringene i de enkelte prosjektene. Alternativet til tradisjonell graving av grøfter er det 

bransjen kaller NoDig eller gravefrie metoder. Dette er metoder som rehabiliterer eller legger nye rør 

i bakken med redusert graveomgang. Vann og avløpsbransjens ønske er å kunne rehabilitere 

eksisterende rør i bakken helt gravefritt – hvor vi gjennomfører rehabiliteringen fra kum til kum 

under bakken, uten hinder for publikum og annen trafikk.  

Dagens metoder tillater oss ikke helt gravefrie løsninger enda, men velges riktig metode, kan 

graveomfang bli vesentlig redusert. Figur 15 viser hvor mange meter med vann- og avløps ledninger 

som har blitt fornyet de siste årene og hvor stor andel som har blitt fornyet med NoDig. 

 

 

Figur 15: Meter med fornyet vann- og avløpsledning fra 2018 til 2020, og meter med ledning som ble fornyet med gravefri 

metode. 

 

Andelen fornyet med gravefrie metoder er langt større på avløp enn på vann og dette skyldes at 

metodene på avløpssystemet er bedre utviklet samtidig som det er betydelig vanskeligere å fornye 

trykksatte rør med direkte påkoblinger (anboringer), uten at dette medfører betydelig oppgraving.   
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Anleggsarbeidenes klimagassutslipp 

Hovedtyngden av utslippet til vannbransjen er knyttet opp til anleggsvirksomhet. I 2010 ble det 

utarbeidet en rapport fra Asplan Viak, «NoDig versus åpen grøft» som har undersøkt om gravefrie 

løsninger kan redusere klimagassutslippene i forhold til tradisjonell graving. Resultatene fra denne 

rapporten viser at anlegg kan redusere opp mot 87% av klimagassutslippene ved å velge NoDig som 

en rehabiliteringsmetode. De store forskjellene mellom graving og NoDig henger sammen med 

redusert grave- og transportbehov, pukkforbruk, mengde overskuddsmasser, og redusert 

drivstofforbruk med 80-90 %.  

Anleggsarbeidenes påvirkning på samfunnet og viktige samfunnsfunksjoner 

Prosjekter med full oppgraving påvirker også samfunnet og omgivelsene på en helt annen måte enn 

de gravefrie løsningene gjør. NoDig-metodene krever som regel svært liten plass, og trafikk kan som 

regel gå som normalt med bare små innsnevringer eller omlegging av veibanen. Ved full oppgraving 

må veien som regel stenges i sin fulle bredde, og fremkommeligheten blir en ulempe gjennom hele 

prosjektet. Støy fra maskiner og støvplager til omgivelsene er også et parameter som reduseres 

kraftig med NoDig.  

Tilrettelegging for gravefri framtid 

For å tilrettelegg for at høyere andeler fornying kan gjennomføres med NoDig i fremtiden er det 

viktig at vi tilrettelegger med følgende: 

 Riktig plassfordeling i grøften er viktig slik at man har tilgang til infrastruktur for reparasjoner 

eller vedlikehold. Rørene legges i standardiserte masser med normbaserte avstandskrav slik 

at rehabilitering av kan skje uhindret i fremtiden.  

 Modulbaserte vannkummer har utskiftbare deler, enten man har behov for å endre 

dimensjon eller bytte ut defekte deler. Delene kan skiftes ut inne i kummene uten at det er 

behov for å grave opp kummen i sin helhet. 

 For å fjerne svakhetene og lekkasjepunktene på ledningsnettet så har Asker kommune 

gjennomført prosjekter for å få tilkoblinger i egne samlekummer. Kummene etableres på 

knutepunkter der flere stikkledninger kan tilkobles i en og samme kum. Stoppekran og 

tilkoblingspunkter blir samlet i kum som kan inspiseres hele året til motsetning til nedgravde 

tilkoblinger vi har i dag. Stikkledningene legges også med rør i rør løsning, slik at medierøret 

kan trekkes ut fra kum til eiendomsgrensen. Da slipper man å grave i vei hvis det skjer en 

lekkasje.  
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6.11.2. Klimagassregnskap 

Kapittelet bygger på følgende utredning: 

Notat 16 Oppfølging av klimagassregnskap 

 

 

Norsk vann har som et bidrag til klimamålet utviklet en bærekraftstrategi (Norsk Vann 2014). Et av 

undermålene i bærekraftstrategien er at alle virksomheter skal ha utarbeidet egne klimaregnskap 

innen 2020. Et klimaregnskap kan gi en god oversikt over de viktigste kildene til klimagassutslipp for 

hver enkelt virksomhet og kommune, og gi en indikasjon på hvilke områder som er de store 

bidragene til klimagassutslipp og som dermed har størst potensiale for reduksjon. Norsk Vann har 

derfor utarbeidet en mal til klimagassregnskap, som er benyttet i gamle Asker kommune for 2019.  

Figur 16 viser en oppsummering av klimagassregnskap vann og avløpsvirksomheten i for Asker for 

2019. 

 

 
Figur 16. Klimagassregnskap for Asker kommune for 2019. 
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Figur 16 viser at det for Vann og Vannmiljø er bygg og infrastruktur som har de størst utslippene og 

at det innenfor dette er avløpsrensing som var den største utslippsposten i 2019. Det må påpekes at 

dette er et 1. generasjon regnskap og at det er usikkerhet knyttet til en del av tallene. 

Per dags dato finnes det få rutiner for registrering av data som skal med i regnskapet. Dette gjør at 

viktig data som har betydning for klimagassregnskapet går tapt. Likevel er det én sektor i VA-bransjen 

i Norge som viser seg å være en spesielt stor kilde til utslipp av klimagasser, og det er bygg og 

infrastruktur. Selv uten et fullstendig klimagassregnskap på plass, er derfor denne sektoren et 

område det bør fokuseres på for å allerede begynne å redusere virksomhetens klimafotavtrykk.  

Veien videre vil være å få på plass gode rutiner for registrering av riktig data, samtidig som det 

fokuseres på å velge løsninger som bidrar positivt til virksomhetens klimafotavtrykk. 

Klimagassregnskapet bør revideres med jevne mellomrom for å gjøre opp status og måloppnåelse, og 

fortløpende identifisere hvor innsatsen bør settes inn. Der foreslås at klimagassregnskapet revideres i 

forbindelse med rullering av temaplanen, hvert 4. år.  

6.11.3. Utfordringer og strategier 

For de to tverrfaglige temaene «anleggsmetoder» og «klimagassregnskap» er utfordringer og 

strategier oppsummert i tabell 21. 

 

Tabell 21: Utfordringer og strategier for anleggsmetoder og klimagassutslipp 

Utfordring Strategier Hva strategiene innebærer 

For lav fornyingstakt 
Vi skal øke fornyingstakten 
ved å fornye mer med 
gravefrie metoder. 

For å tilrettelegg for No-Dig må vi 
sørge for: 

 riktig plassfordeling i grøften 

 å bruke modulbaserte 
vannkummer med utskiftbare 
deler 

 å etablere samlekummer der 
stikkledninger kan kobles i 
samme kum 

 å legge stikkledninger med 
rør-i-rør 

Manglede oversikt over 
klimagassutslipp 

Vi skal, i samarbeid med 
næringen, jobbe for økt 
etterspørsel og 
teknologiutvikling innen 
utslippsfrie løsninger i bygg- 
og anleggs-virksomheten. 

Vi skal etablere rutiner for å få på 
plass alle data som skal inn i 
klimagassregnskapet. 

 

  



 
Asker kommune – temaplan vann og vannmiljø 

Hoveddokument 
   66 

 

7. Oppsummering av strategier 
Innsatsområder og strategier er oppsummert i tabell 22. 

Tabell 22: Oppsummering av innsatsområder og strategier 

Organisasjon og 
drift 

Digitalisering og 
innbygger-
tjenester 

Vann-forsyning Vannmiljø 
Avløps-

håndtering 
Flom/ 

Overvann 
Dammer Private anlegg 

        

Vi skal bygge en 
god organisasjons-
kultur og legge til 
rette for læring 
gjennom 
samarbeid internt 
og eksternt og 
gjennom ansvars- 
og rolle-
avklaringer 
 
Vi skal jobbe 
kontinuerlig med 
å forbedre 
datakvaliteten og 
å gjøre viktige og 
relevante data 
lettere tilgjengelig 
 
Vi skal øke vår 
innovasjons-kraft, 
effektivisere og 
digitalisere 
systemene våre 
 
Vi skal initiere til 
tverrfaglig 
samarbeid for å 
finne de gode 
løsningene 
 
Vi skal, i 
samarbeid med 
næringen, jobbe 
for økt 
etterspørsel og 
teknologiutvikling 
innen utslippsfrie 
løsninger i bygg- 
og anleggs-
virksomheten 
 
Vi skal sikre en 
robust beredskap 
gjennom å jevnlig 
gjøre 
oppdateringer av 
ROS- analyser og 
gjennom 
rutinemessige 
øvelser. 
 
Vi skal øke 
fornyingstakten 
ved å fornye mer 
med gravefrie 
metoder 

Vi skal fornye 
måten vi jobber 
på gjennom digital 
transformasjon 
 
Vi skal forenkle og 
frigjøre tid 
gjennom 
digitalisering og 
samhandling 
 
Vi skal styrke 
innbyggerdialogen 
ved å fornye og 
forenkle 
innbyggerreisen, 
og ved å øke 
bruken av 
innbyggerdata 
 
Vi skal bidra til økt 
kunnskap og 
forståelse hos 
innbyggerne 
angående behov 
innenfor 
vannsektoren 

Vi skal sørge for at 
drikkevannet er 
hygienisk 
betryggende og av 
god bruksmessig 
kvalitet ved å sikre 
drikkevanns-
kildene, 
vedlikeholde 
systemet og 
rehabilitere ved 
behov 
 
Gjennom analyser, 
riktig fornying, 
lekkasjelytting og 
optimalisering skal 
vi utforme 
ledningsnettet 
sånn at det har 
god funksjonalitet 
 
Vi skal ha 
tilfredsstillende 
leverings-
sikkerhet/ 
alternativ 
forsyning/ 
leverings-stabilitet 
gjennom fornying, 
samarbeid med 
andre kommuner 
og harmonisering 
av forsynings-
systemene 
 
Kapasiteten på 
vannforsyningen 
skal bli 
tilfredsstillende 
ved fornying av 
eksisterende nett 
og gjennom å 
stille 
rekkefølgekrav 
ved utbygging av 
nye boligområder 

Vi skal bidra til å 
innfri EUs 
vannramme-
direktiv ved å 
forhindre avløp på 
avveie, jobbe for å 
hindre 
forurensning fra 
urbane områder 
og etablere enda 
tettere samarbeid 
med andre 
avdelinger i 
kommunen 

Ved å 
gjennomføre både 
kortsiktige og 
langsiktige tiltak 
skal alle 
avløpsrense-
anleggene ha 
gyldig 
utslippstillatelse 
 
Gjennom riktig 
fornyingstakt, 
tilstands-
kontroller og 
analyser skal vi 
utforme 
ledningsnettet 
sånn at det har 
god funksjonalitet 
 
Gjennom god 
oppstrøms-
kontroll skal 
slammet ha 
tilfredsstillende 
kvalitet og ikke 
deponeres 

Kritiske 
overvanns-system 
skal 
dimensjoneres for 
en 200- års 
hendelse 
 
Overskytende 
overvann skal 
ledes bort i trygge 
flomveier 
 
Ved å bruke 
planlegging som 
verktøy skal mest 
mulig overvann 
skal håndteres 
lokalt og 
vannveier ivaretas 

Kommunalt eide 
dammer skal ha et 
oppdatert og 
fungerende 
internkontroll-
system 

Alle private 
avløpsanlegg skal 
få en 
tilfredsstillende 
renseløsning 
gjennom 
oppgradering eller 
tilknytning 
 
Utlekking fra 
private 
avløpsledninger 
skal forhindres 
gjennom 
rehabilitering 
 
Aktiv oppstrøms-
kontroll skal 
forhindre 
uønskede påslipp 
på kommunalt 
ledningsnett 
 
Gjennom 
informasjon og 
veiledning skal 
private dammer 
følges opp iht. 
politisk vedtak 
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8. Virkning av planen 
Innspill til dette kapittelet finnes i notat 17: Ang. gebyrberegninger 

 

 

Konsekvensene av implementering av temaplan vann og vannmiljø kan knyttes til de tre 

bærekraftsdimensjonene: Økonomiske, miljømessige og sosiale forhold.  

8.1. Økonomiske og organisatoriske konsekvenser 
Investeringsbehovet i kommunalt eide vann- og avløpsanlegg i Norge fram til 2040 er estimert til 332 

milliarder kr. Den største andelen av investeringsbehovet går til oppgradering og fornyelse av 

ledningsnettet på vann og avløp. Samtidig er det en økende andel av behovet som går til 

vannbehandlingsanlegg og avløpsrenseanlegg sammenlignet med tidligere beregnede tall for 

investeringsbehov (Norsk Vann rapport A259).  

8.1.1. Utgifter som ikke kan tas over vann- og avløpsgebyrer 

De fleste driftskostnader og investeringskostnader som omfattes av denne planen finansieres over 

vann- og avløpsgebyrene. Noen av kostnadene kan ikke dekkes av gebyrmidler og må ha egen 

bevilgning over kommunebudsjettet. 

Driftskostnader 

Vedlikehold av kommunale dammer, drift og vedlikehold av overvannssystemer utover det som 

finansieres av gebyrmidler og oppfølging av EUs vanndirektiv videreføres på dagens nivå som til 

sammen utgjør 6,6 mill. kr. pr år. Dette dekker egne lønnsmidler og kjøp av nødvendige varer og 

tjenester.  

Asker kommune har en tilskuddordning til forvaltning av private dammer. Denne tilskuddordningen 

ble etablert i gamle Asker og utgjør 1 mill. kr pr år. Temaplanen legger opp til at denne ordningen 

utvides til å dekke hele Asker kommune og at det årlige tilskuddsbeløpet økes til 3 mill. kr pr år. 

Investeringskostnader  

For å sikre eiendommer og innbyggere mot flom og ekstremvær må det gjennomføres en rekke 

forebyggende investeringstiltak. Temaplanen foreslår å videreføre dagens investeringsnivå på 5 mill. 

kr. pr år.  Det skal jobbes systematisk etter en tiltaksplan basert på ROS-analyse for overvann. 

Med jevne mellomrom må kommunens dammer rehabiliteres for å ivareta damforskriftens krav til 

damsikkerhet. Temaplanen omtaler to dammer (Brendsruddammen og dam Bjørvann) som trenger 

rehabilitering i planperioden. Begge dammene er tidligere vannforsyningsdammer og investeringene 

er derfor lagt inn som investeringsbehov under vannforsyning og finansiering med gebyrmidler.  

Avdekkes det investeringsbehov på øvrige dammer i planperioden vil dette fremmes som egne 

bevilgningssaker i forbindelse med kommunens årlige budsjettbehandlinger. 

8.1.2. Driftskostnader og investeringskostnader som grunnlag for gebyrberegninger 

Hjemmel for beregning av vann- og avløpsgebyr finnes i «Forskrift om beregning av samlet selvkost 
for kommunale og fylkeskommunale gebyrer» av 11. desember 2019 samt «Lov om kommunale vass- 
og avløpsanlegg av 16. mars 2012. Regelverket definerer at selvkost er den øvre rammen for 
gebyrene. I dette ligger et krav til at kommunale vann- og avløpsgebyr ikke skal overstige 

https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL20120316z2D12
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kommunens nødvendige kostnader ved å produsere tjenestene. Kommunen er ikke pålagt full 
kostnadsdekning, men de aller fleste kommuner krever likevel dette.  
 
Elementene i gebyrberegningen er:  

 Indirekte henførbare kostnader: Tjenenestenes andel av kommunens sentrale støtte apparat 
slik som Regnskapsavdeling, Økonomiavdeling, IKT mm.  

 Direkte kostnader: Driftskostnader knyttet til selve utføringen av tjenestene 

 Kapitalkostnader: Avskrivninger på investeringer og kalkulerte rentekostnader 
 
De kommunale gebyrene varierer fra kommune til kommune og har sammenheng med ulikt 

kostnadsnivå samt ulik investeringstakt og –behov. Kostnadsnivået til kommunene har først og 

fremst sammenheng med en rekke geografiske og demografiske forhold. Dette påvirker 

driftskostnader, men også kapitalkostnaden kommunen har ved å rehabilitere ledningsnett og annen 

infrastruktur. 

 

Dagens investeringsnivå ligger på 198 millioner kroner pr år. Valg av fornyingstakt på vann- og 

avløpsnettet har stor betydning for det gjennomsnittlige investeringsnivået. I temaplanen er det 

derfor sett på investeringsnivået ved to ulike fornyingstakter (ref. kap. 6.4): 

 Nivå 1 - vil holde tritt med levetiden, men overfører dagens etterslep til kommende 
generasjoner. Gjennomsnittlig investeringsnivå pr år: 262 millioner kr 

 Nivå 2 – vil holde tritt med levetiden og ta igjen etterslepet innen ca. 20-25 år. Gjennomsnittlig 
investeringsnivå pr år: 326 millioner kr 
 

Gebyrutvikling for nivå 1, nivå 2 og dagens investeringsnivå er vist i vedlegg 9.2. 

8.2.  Sosiale konsekvenser 
Hygienisk tilfredsstillende vannkvalitet er avgjørende for folkehelsen. Dårlig vannkvalitet kan i verste 

fall føre til sykdom. Standarden på kvaliteten på drikkevann fra kommunal vannforsyning er i dag 

tilfredsstillende, men det er nødvendig med økt innsats på blant annet ledningsfornyelse for at 

kvaliteten også i fremtiden skal være tilfredsstillende. Avløpshåndteringen vil kunne påvirke 

folkehelsen dersom avløp kommer på avveie. Avløp på avveie vil kunne påvirke badevannskvalitet og 

andre rekreasjonsområder. Et eksempel på dette er overløpspunkt som kan tre i drift, først og fremst 

under nedbør, dersom kapasiteten på avløpssystemet ikke er god nok. For å forebygge slike 

hendelser jobbes det med fremmedvannsreduksjon samt utvidelse av kapasitet på kritiske punkt. Det 

er viktig at heller ikke private anlegg bidrar til forurensning av vannmiljø gjennom for eksempel 

utette stikkledninger. Flom vil potensielt kunne bidra til utrygghet. En trygg og god 

overvannshåndtering med trygge flomveier bidrar både til reduksjon i skadepotensiale og til 

reduksjon i utrygghet. 

 

Lik tilgang til kommunale tjenester som rent drikkevann, trygg overvannshåndtering og gode 
avløpssystemer bidrar til gode liv og er viktig for utjevning av sosial ulikhet. Temaplan for vann- og 
vannmiljø bidrar til å sikre disse viktige kvalitetene for allmenheten. 
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8.3. Miljømessige konsekvenser 
Fremmedvann, overløpsdrift og utlekking fra utett avløpsnett er faktorer som bidrar til negativ 

påvirkning på miljøet. Ved å implementere de foreslåtte strategiene vil alle disse faktorene bli 

påvirket i positiv retning. I tillegg er det foreslått strategier for å redusere klimagassutslippene fra 

kommunens vann- og avløpsprosjekter. Å redusere klimagassutslippene er essensielt det neste 

tiåret10 ifølge siste rapport fra FNs klimapanel. 

Rapporten fra FNs klimapanel viser også at man i hele verden forventer perioder med store 

nedbørsmengder og mer ekstremvær i de kommende årene. Å jobbe systematisk med 

klimatilpasning og flomsikring, som inngår i planens strategier, er derfor meget viktig for å beskytte 

kommunens innbyggere, infrastruktur og natur.  

  

                                                           
10 (https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/fns-klimapanel-ipcc/dette-sier-fns-klimapanel/).  
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9. Vedlegg 

9.1. Ordforklaring 

 
Avløp-fellessystem (AF): Kloakk og overvann i samme rørsystem 

Avløpsvann: Både sanitært og industrielt avløpsvann og overvann. Sanitært avløpsvann stammer 

hovedsakelig fra menneskers stoffskifte og fra husholdningsaktiviteter. Kommunalt avløpsvann er 

sanitært avløpsvann og avløpsvann som består av en blanding av sanitært avløpsvann og industrielt 

avløpsvann og/eller overvann 

Brukerdata/brukerinformasjon: Fakta/spor om brukernes bevegelser på våre digitale flater eller 

behov/utfordringer gjennom opplysninger de har gitt fra seg i våre løsninger 

Cracking: Utblokking med hensikt å tre en ny ledning med større dimensjon inn i eksisterende rør 

Datasett: Et datasett er en samling med data (for eksempel i form av en tabell, liste eller en 

database) som kan gjøres tilgjengelig for videre bruk. 

Fellessystem: Avløpssystem hvor spillvann, overvann, drensvann og evt. takvann ledes bort i felles 

ledning. Jfr. Separatsystem 

NoDig: Gravefri rehabilitering av ledninger 

Norsk Vann: Bransjeorganisasjon for vann og avløpsvirksomheter i Norge 

Overløp: Arrangement for avledning eller måling av væskemengder. Regnvannsoverløp brukes for 

avlastning av nedenforliggende ledning eller renseanlegg ved store nedbørmengder eller 

snøsmelting. 

Overvann (OV): Overflateavrenning (regn, smeltevann) fra gårdsplasser, gater, takflater osv. som 

avledes på overflaten, i overvannsledning (separatsystem) eller sammen med spillvann 

(fellessystem). 

Personekvivalent (pe/PE): Spesifikk belastning eller forbruk per person med hensyn til vannvolum 

og/eller forurensningsmengde per døgn. Benyttes i VA-teknikken for omregning av belastninger fra 

f.eks. sykehus, restauranter og industri til ekvivalent befolkningsmengde. 

Renseanlegg (RA): Anlegg for fjerning av uønskede stoffer fra avløpsvann. Beskrives vanligvis ved 

sine mekaniske, kjemiske eller biologiske prosesstrinn 

Rådata: Data som samles inn og ikke er bearbeidet på noen måte, kaller vi ofte for rådata 

Sanering: Eksisterende ledninger blir skiftet ut med nye 

Separatsystem: Avløpssystem med to ledninger, en for spillvann og en for 

overvann/drensvann/takvann. Spillvannet føres vanligvis til renseanlegg, mens overvann m.v. 

vanligvis ledes direkte til vannforekomst 

Spillvann (SP): Forurenset avløpsvann fra bebyggelse og industri 

Stikkledninger: Private ledninger som ikke eies av det offentlige 
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Tettbebyggelse: En samling hus der avstanden mellom husene ikke er mer enn 50 meter. For større 

bygninger, herunder blokker, kontorer, lager, industribygg og idrettsanlegg, kan avstanden være 

opptil 200 meter til ett av husene i hussamlingen. Hussamlinger med minst fem bygninger, som ligger 

mindre enn 400 meter utenfor avgrensningen i første og andre punktum, skal inngå i 

tettbebyggelsen. Avgrensningen av tettbebyggelse er uavhengig av kommune- og fylkesgrenser 

(ssb.no, 2020).  

Vannbehandlings-anlegg (VBA): Anlegg for fremstilling av drikkevann. 

Vannforekomst: En betydelig mengde overflatevann som kan være et tilsigsareal for elv og 

overflateareal for innsjø og kystvann (nve. no, 2020). 

VA: Vann, avløp og overvann 

Vannbransjen: En samlebetegnelse på alle virksomheter og organisasjoner, private og offentlige som 

jobber med vann - behandling av vann og forvaltning av vann og vannressurser 

VoV: Avdeling Vann og Vannmiljø i Asker kommune 

Vannsektoren: Ett fellesbegrep for alle fagfelt hvor hovedtemaet er vann og forvaltningen av vann 
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9.2. Gebyrberegninger 
For å kunne si noe om fremtidig gebyrnivå har det vært nødvendig å detaljere opp strategiene og 

gjøre et kostnadsestimat av disse. Samtlige strategier er ikke estimert, men det er satt opp ulike 

sekkeposter som skal favne flere aspekt ved de ulike strategiene. Det er lagt vekt på å synliggjøre 

strategier som vil ha betydning økonomisk og strategier som vil ha betydning organisatorisk, altså for 

organisering av arbeidet. Hvilke poster som er estimert vises i tabellene 23-25. Rutinemessige 

oppgaver som ivaretas pr i dag er ikke inkludert i tabellene. Tabellene inneholder både tiltak som kan 

inngå i gebyrberegningene og tiltak som ikke kan inngå i gebyr beregningene. 

 

Tabell 23: Poster som er kostnadsberegnet for nye investeringer 

Fag Investeringer 

Vannforsyning 

Fornye 1,4% av ledningsnettet pr år 

Etablere reservann og krisevann for Sandungen 

Rehabilitere høydebasseng med behov ut fra kartlegging 

Gjøre tiltak i områder med kritisk forsyningssikkerhet 

Harmonisere vannforsyningssystemene 

Avløpshåndtering 
 

Fornye 1,6% av avløpsnettet pr år 

Overføre avløpsvann fra Lahell RA til Lier 

Overføre avløpsvann fra Åros til VEAS 

Overføre avløpsvann fra Storsand til VEAS 

Oppdimensjonere enkeltkomponenter i Rulleto RA 

Etablere nye avløpsledninger for tilknytning av områder med private 
avløpsløsninger 

Installere overløpsloggere på samtlige overløpspunkt 

Flom og 
overvannshåndtering 

Tiltak i eksisterende bekker 

Etablere flomveier 

Gjenåpne bekker 

Kommunale damanlegg Rehabilitere iht. prioriteringsliste 

Digitalisering og 
innbyggertjenester 

Kvalitetsheving av kartverket og digitalisering av innbyggertjenester 

 

 

Tabell 24: Poster som er kostnadsberegnet for driftstekniske utgifter 

Fag Drift 

Vannforsyning 

Rutinemessig spyling og pluggkjøring 

Aktiv lekkasjelytting 

Optimalisere trykksoner 

Oppgradere vanninstallasjoner mhp. elektro og instrumentering 

Vannmiljø Etablere nytt kildesporingsteam 

Avløpshåndtering 

Optimalisere driften på samtlige kommunale avløpsrenseanlegg 

Videokjøre samtlige avløpsledninger 

Opprette målesoner for kvantifisering av fremmedvann både før og etter 
tiltak 

Etablere fremmedvannsteam 

Oppgradere avløpspumpestasjoner mhp. elektro og instrumentering 

Oppgradere avløpsrenseanlegg mhp. instrumentering 

Kartlegge gjenstående private avløpsanlegg 

Alle Knytte installasjoner til driftskontrollsystemet 
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Tabell 25: Administrasjon 

Fag Administrasjon 

Digitalisering og 
innbyggertjenester 

Kanalisere henvendelser til digitale portaler 

Utvikle og tilpasse innbyggertjenestene samt bygge kultur for 
innbyggerinvolvering 

Bli mer synlig og bygge kunnskap hos innbyggere 

Vannforsyning/ 
Digitalisering 

Installere vannmålere i alle hus 

Vannforsyning 

Gjennomføre ROS- analyser 

Sikre vannkildens nedslagsfelt 

Utarbeide fornyingsplaner.  

Kartlegge og klassifisere felleskummer 

Sikre slokkevann gjennom rekkefølgekrav og bestemmelser 

Utrede årsaker til klager 

Vannmiljø 

Sikre kantsoner og sette fokus på plantevernmidler 

Lage helhetlig plan for å sikre resipienter mot avrenning av partikler og 
forurensninger 

Gjennomføre problemkartlegging og lage faktaark med tiltaksplaner 

Opprettholde dagens vassdragsovervåkning 

Avløpshåndtering 

Gjennomføre ROS- analyser 

Kartlegge felleskummer 

Utarbeide saneringsplaner: Følgende skal hensyntas: Felleskummer, andeler 
fremmedvann, overløpsdrift 

Utarbeide plan for håndtering av avløpsvann som overføres til Bokerøya 

Rutinemessig registrere årsak til kjelleroversvømmelser 

Pålegge tilknytning til offentlig nett for private anlegg som ligger i rimelig 
avstand til eksisterende, offentlig avløpsledning 

Pålegge oppgradering til private anlegg som ikke tilfredsstiller dagens 
rensekrav 

Flom og 
overvannshåndtering 

Sammenstille eksisterende ROS- analyser 

Etablere tiltaksplan basert på ROS- analyser og Kost/Nytte- analyser 

Regelmessig oppdatere overvannsveileder 

Fordele ansvar gjennom medvirkning og veiledning 

Etablerer tilskuddsordning for overvannstiltak på egen grunn 

Kommunale damanlegg Sammenstille internkontrollsystemer fra de tidligere kommunene Hurum, 
Røyken og asker 

Rigge organisasjonen for å ivareta kommunale damanlegg: varslingsrutiner, 
formidler informasjon 

Befare alle dammer og sette en konsekvensklasse 

Private damanlegg 
Få veiledning fra NVE og informere eiere av dammene om deres ansvar og 
oppfordre til å benytte seg av tilskuddsordning.  

Private stikkledninger Kartlegge og pålegge oppgradering om nødvendig 

Risikobedrifter Kartlegge og føre jevning tilsyn 

Alle 

Utarbeide felles samfunnsøkonomisk verktøy for prioriteringer på tvers av 
VA- fagene 

Kvalitetsheving av Gemini VA 

Intern opplæring av fagsystem 

Utarbeide rutiner for utfylling av klimagassregnskap 

Øke andel NoDig ytterligere samt tilrettelegge for gravefrie metoder i 
fremtiden 

HMS: Gjennomføre nødvendige kurs 
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Det er gjort gebyrsimuleringer hvor det er tatt hensyn til alle de foreslåtte strategiene i temaplanen. 

Den største utgiftsposten er investeringer på ledningsnettet og valg av fornyingstakt vil være det som 

styrer gebyrnivået i stor grad. Det er derfor gjort simuleringer hvor ulike nivåer på fornyingstakt er 

vurdert. Simuleringene vises i tabell 28. I tillegg til dagens nivå vises et nivå 2 som inneholder 

anbefalt fornyingstakt på 1,4% på vannledninger og 1,6% fornying på avløpsledninger. Nivå 1 viser 

gebyrer med en fornyingstakt på 1,1% på både vann og avløp. 

Driftskostnadene holdt på samme nivå i alle simuleringene. Driftskostnadene tar utgangspunkt i 

dagens nivå, men med noen justeringer i henhold til tabell 24 og 25. 

Kostnadsøkning knyttet til planlagte investeringer på Asker og Bærum vannverk og VEAS, er 

hensyntatt i simuleringene.   

 

Tabell 26: Gebyrsimuleringer 

   2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Gj.sn. 
%-vis 

endring 
pr år 

Dagens 
nivå 
(NOK, 
eks 
mva) 

vann 2971 3280 3687 3725 3842 4623 4717 4891 5001 5094 5178 5283 5403 

4,7 
avløp 3901 4100 4559 4889 4984 5024 5254 5497 5687 5887 6076 6299 6511 

Totalt ved et forbruk 
på 150 m3 

6872 7379 8246 8615 8826 9646 9972 10388 10688 10981 11254 11582 11914 

 
             

Nivå 1 
(NOK, 
eks 
mva) 

vann  3292 3775 3916 4144 4964 5122 5308 5420 5530 5591 5687 5811 

5,2 
avløp  4103 4607 4978 5148 5266 5571 5817 6010 6178 6336 6531 6739 
Totalt ved et forbruk 
på 150 m3  7395 8382 8894 9292 10229 10694 11125 11430 11708 11928 12218 12550 

               

Nivå 2 
(NOK, 
eks 
mva) 

vann  3299 3820 3997 4262 5118 5312 5533 5681 5825 5921 6051 6209 

5,7 
avløp  4110 4638 5040 5253 5402 5739 6016 6241 6439 6628 6853 7091 
Totalt ved et forbruk 
på 150 m3 

 
7408 8457 9038 9515 10520 11052 11550 11922 12265 12549 12904 13300 

               

NOK 
Differanse mellom dagens 
nivå og nivå 2 

29 211 423 689 873 1080 1162 1234 1284 1295 1322 1386 
 

 

 

Som det framkommer av gebyrsimuleringene i tabell 26 så vil dagens kostnadsnivå også innebære 

gebyrøkninger i planperioden. Dette skyldes at det er lagt til grunn en generell prisøkning på 2-3 %, 

en varslet økning i driftskostnader og en økning av kostnadene knyttet til planlagte investeringer på 

Asker og Bærum vannverk og Veas.  

I følge de beregningene som er gjort vil den %- vis økningen variere fra år til år. Dette skyldes blant 

annet at det må gjøres store investeringer på avløpssiden med oppgradering av 

avløpsrenseanlegg/overføring av avløpsvann til andre og mer robuste avløpsrenseanlegg. Det samme 

gjelder for eksempel utbygging av nytt offentlig nett. I praksis vil altså det årlige investeringsnivået 

svinge fra år til år avhengig av en rekke ulike faktorer. Dette må håndteres i den årlige 

budsjettbehandlingen (Handlingsprogrammet). 
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Basert på de vurderingene som er gjort i arbeidet med temaplanen anbefales det at gebyrene økes 

og at fornyingstakten settes til 1,4% og 1,6% på henholdsvis vann og avløp, altså at gebyrene økes 

tilsvarende nivå 2 i tabell 30. 

I tabell 27 og 28 vises det hvordan Askers gebyrnivå ligger pr 2020 sammenlignet med andre 
kommuner. Vi har sett på nabokommunene Bærum og Lier, samt de sammenslåtte kommunene 
Drammen, Lillestrøm, Nordre Follo og Sandnes.  
 
 
Tabell 27: Gebyr ved installert vannmåler 

 

 

Tabell 28: Gebyr stipulert – forbruk satt etter areal (kvadratmeter) 

 
 

For Lier og Drammen med nær 100% vannmålerdekning, representerer årsgebyret basert på målt 

forbruk den totale gebyrbelastningen, mens for Bærum og Sandnes med hhv. 6% og 9% 

vannmålerdekning, representerer stipulert forbruk hovedbidraget til den totale gebyrbelastningen.  

Dette må en spesielt ta hensyn til ved sammenligning mot Bærum hvor prisen pr m3 ved stipulert 

forbruk er 50% høyere enn ved målt forbruk. 

For Asker utgjør årsgebyret basert på målt forbruk, også hovedbidraget med 75% vannmålerdekning. 
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9.3. Diagnoser og målsettinger 
Det er gjennom arbeidet med temaplanen utarbeidet nøkkeltall som skal brukes til oppfølging av 

eget arbeid internt i virksomheten. Nøkkeltallene for alle innsatsområdene vises gjennom dette 

kapittelet. 

 

ORGANISASJON OG DRIFT– DIAGNOSE 

Vann- og vannmiljø skal være en attraktiv, trygg, innovativ og effektiv arbeidsplass hvor vi gjør gode miljøvalg 

Innsatsområder Nøkkeltall Målverdi 2021- verdi 
Toleranse-

grense 

Vi skal bygge en god 

organisasjonskultur 

og legge til rette for 

læring.  

Plan for bygging av organisasjonskultur er utarbeidet JA Nei 

 

NEI=rødt 

JA=grønt 

Kunnskapsgrunnlag om kompetansebehov er utarbeidet  JA Nei 

 

NEI=rødt 

JA=grønt 

Rolle- og ansvarsfordelingen i virksomheten og mot andre 

virksomheter er kartlagt og definert 
100% 50 % 

90%<rødt 

90-99=gult 

100%=grønt 

Vi skal jobbe 

kontinuerlig med å 

forbedre 

datakvaliteten og å 

gjøre viktige og å 

gjøre relevante data 

lettere tilgjengelig.  

Antall anbefalte tiltak i prosjekt Gemini VA er 

gjennomført/antall anbefalte tiltak vi skal gjennomføre 
100% 0 % 

90%<rødt 

90-99=gult 

100%=grønt 

Erfaringsdata fra FRIda-prosjektet er brukt for å anskaffe et 

system for tilgjengeliggjøring av data 
JA Nei 

NEI=rødt 

JA=grønt 

Det er definert rutiner for hvordan data skal registreres inn i 

systemene, og tas ut for prosessering og rapportering til 

myndigheter 

JA Nei 
NEI=rødt 

JA=grønt 

Vis kal øke vår 

innovasjonskraft, 

effektivisere og 

digitalisere 

systemene våre 

systemer der vi kan  

Vi skal initiere 

tverrfaglig 

samarbeid 

Det skal utarbeides en strategi for etablering av 

samhandlingsrom og nettverksbygging 
JA Nei 

NEI=rødt 

JA=grønt 

Vi skal være engasjert i et pågående FoU-prosjekt hvert år 1 1 
0=rødt 

1=grønt 

Vi har utarbeidet en innovasjonsstrategi for utvalgte 

utfordringer 
JA Nei 

NEI=rødt 

JA=grønt 

Fornying og utbygging av vann- og avløpssystemene skal 

gjennomføres hvert år i henhold til kommunens vedtatte 

handlingsprogram 

100% 100 % 

80%<rødt 

80-99=gult 

100%=grønt 

Vi skal gjøre gode 

miljøvalg. 

Vi skal stille offensive miljøkrav i alle anskaffelser 100 % 60 % 

80%<rødt 

80-99=gult 

100%=grønt 

Vi skal etablere nødvendige parametere til bruk i 

klimagassregnskapet 
100 % 40 % 

80%<rødt 

80-99=gult 

100%=grønt 
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ORGANISASJON OG DRIFT– DIAGNOSE 

Vann- og vannmiljø skal være en attraktiv, trygg, innovativ og effektiv arbeidsplass hvor vi gjør gode miljøvalg 

Vi skal ha en gjennomgang av miljøregnskap/sjekklister i alle 

prosjekter 

Årlig utsjekk 

av avvik 

Vurderes 

01.01 

NEI=rødt 

JA=grønt 

Vi skal ha en robust 

beredskap. 

ROS-analyser knyttet til beredskap er gjennomført og 

beredskapsplanen er revidert årlig 
JA 

Vurderes 

01.01. 

NEI=rødt 

JA=grønt 

Beredskapsøvelser gjennomføres 2 ganger i året JA 
Vurderes 

01.01 

NEI=rødt 

JA=grønt 
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DIGITALISERING OG INNBYGGERTJENESTER – DIAGNOSE OG MÅLSETTING 

Vi skal øke kvaliteten på våre tjenester gjennom samhandling og digitalisering 

Innsatsområder Nøkkeltall Målverdi Nåverdi 
Toleranse-

grense 

Vi skal jobbe 

smartere og mer 

effektivt ved å 

automatisere og 

digitalisere våre 

oppgaver der det er 

mulig. 

Antall henvendelser vi får gjennom digitale portaler/antall 

henvendelser vi skal ha igjennom digitale portaler 
95% 20 % 

70%<rødt 

70-95=gult 

95%=grønt 

Antall datautveksling som gjøres automatisk/antall 

datautveksling som skal gjøres automatisk 
100% 5 % 

70%<rødt 

70-99=gult 

100%=grønt 

Antall fagsystemer som støtter våre arbeidsprosesser/antall 

fagsystemer som skal støtte våre fagsystemer 
98% 30 % 

70%<rødt 

70-98=gult 

98%=grønt 

Vi skal ha et 

pålitelig 

datagrunnlag 

innenfor 

virksomhetens 

forvaltningsområde. 

Mengde data som er i henhold til DIFIs definisjon for 

datakvalitet/Mengde data som skal være i henhold DIFIs 

definisjon for datakvalitet 

98% 60 % 

70%<rødt 

70-98=gult 

98%=grønt 

Systemer som er kartlagt/Systemer som skal kartlegges 100% 0 % 

70%<rødt 

70-99=gult 

100%=grønt 

Antall utarbeidet instrukser og maler for dataflyt og 

datautveksling/antall instrukser som skal utarbeides 
100% 0 % 

70%<rødt 

70-99=gult 

100%=grønt 

Antall utarbeidet instrukser og maler for innhenting, 

registrering og prosessering av våre data/antall instrukser og 

maler som skal utarbeides 

100% 0 % 

70%<rødt 

70-99=gult 

100%=grønt 

Vi skal utnytte 

potensialet i våre 

løsninger ved å øke 

den digitale 

kompetansen og 

sørge for en god 

systemforståelse. 

Antall brukere som har gjennomført kurs eller 

workshoper/antall brukere som skal ha gjennomført kurs 

eller workshoper 

100% 0 % 

70%<rødt 

70-99=gult 

100%=grønt 

Antall superbrukere som er sertifisert/antall superbrukere 

som skal være sertifisert 
100% 0 % 

70%<rødt 

70-99=gult 

100%=grønt 

Antall kompetansekartlegging som vi har gjennomført/antall 

kompetansekartlegging vi skal ha gjennomført 
100% 0 % 

70%<rødt 

70-99=gult 

100%=grønt 

Asker kommune 

skal fornye og 

forenkle 

innbyggerreisen i 

kommunens 

kanaler 

Antall etablerte og implementerte plattformer for 

innbyggerdialog/innbyggerfeedback 
1 0 

1=grønt 

0=rødt 

Antall digitale selvbetjeningsløsninger som er tilgjengelige 

hele døgnet. 
1 0 

1=grønt 

0=rødt 

Antall rapporter om innbyggers adferd i våre digitale kanaler 

(digitale brukerdata) 
12 pr år 0 

1=grønt 

0=rødt 

Asker kommune 

skal bidra til at 

innbyggerne får 

Antall gjennomførte informasjons/holdningskampanjer 4 pr år 2 

4=grønt 

3=gult 

<3=rødt 
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DIGITALISERING OG INNBYGGERTJENESTER – DIAGNOSE OG MÅLSETTING 

Vi skal øke kvaliteten på våre tjenester gjennom samhandling og digitalisering 

kunnskap og 

forståelse for 

oppgaver og behov 

innenfor 

vannsektoren 

Antall prosjekter etablert i samarbeid med interne og 

eksterne nettverk 
1 pr år 0 

1=grønt 

0=rødt 
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VANN – DIAGNOSE 

Vannforsyningen skal være helsemessig trygg og robust 

Indikator Nøkkeltall Målverdi Nåverdi 
Toleranse- 

grense 

Hygienisk og 

bruksmessig 

kvalitet 

 

Felleskummer skal kartlegges og klassifiseres 
100% innen 

2026 
0 

<100%= rød 

100% = grønt 

Det skal lages en rehabiliteringsplan for alle 

høydebasseng 
Innen 2023 Ikke utført 

Ikke utført = rød 

utført = grønt 

Det skal utarbeides en plan for kildebeskyttelse Innen 2023 Ikke utført 
Ikke utført = rød 

utført = grønt 

Slokkevann 
Slokkevannskapasiteten i hele kommunen skal 

kartlegges 
Innen 2025 Ikke utført 

Ikke utført = rød 

utført = grønt 

Ledningsnettets 

funksjon 

 

Andel fornyet vannledningsnett skal være 1,4% pr/år 
1,4% fornyelse 

av pr år 
0,7 % 

1,2%<rødt 

1,2<gult<1,5 

grønt>1,5% 

Lekkasjeandelen skal reduseres til 20% 20% 29% 

30>rødt 

20<gult<30 

grønt<20 

Forsynings-

sikkerhet 

Eksisterende områder med kritisk eller dårlig 

forsyningssikkerhet skal utbedres i løpet av 

planperioden 

100% innen 

2033 
Ikke utført 

Ikke utført = rød 

utført = grønt 

Alternativ 

forsyning 

Det skal etableres reservevannskilde(r) for Sandungen 

forsyningsområde 
Innen 2033 Ikke utført 

Ikke utført = rød 

utført = grønt 
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VANNMILJØ – DIAGNOSE OG MÅLSETTING 

Alle vassdrag og fjord skal ha god kjemisk og økologisk tilstand 

Innsatsområder Nøkkeltall Målverdi Nåverdi 
Toleranse-

grense 

Vi skal jobbe for å 

innfri krav satt i EUs 

vannrammedirektiv 

Antall vannforekomster med god økologisk og kjemisk 

tilstand innen 2027 
70 av 123 59 av 123 

70 ≥ grønt 

< 70 = rødt 

Antall problemkartlagte vannforekomster 3 pr år 0 
2 ≥ grønt 

< 2 = rødt 

Antall team dedikert til kildesporing 2 1 
2 = grønt 

< 2 = rødt 

Antall gjenåpnede bekker/utvidede kulverter 2 pr år 0 
2 = grønt 

< 2 = rødt 

Avløp skal ikke 

påvirke 

badevannskvaliteten 

Antall tilfredsstillende badevannsprøver på kommunale 

badeplasser/Totalt antall badevannsprøver (TKB<250 

TKB/100 ml) 

90 % 
39 av 164 

(77 %) 

85 ≥ grønt 

< 85 = rødt 

Antall tilfredsstillende badevannsprøver på Blått-Flagg-

Strender/Totalt antall badevannsprøver (TKB<250 TKB/100 

ml 

100 % 
35 av 40 

(88 %) 

95 ≥ grønt 

< 95 = rødt 
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AVLØP – DIAGNOSE OG MÅLSETTING 

Avløpshåndteringen skal ikke bidra til forringet vannkvalitet 

Innsatsområder Nøkkeltall Målverdi Nåverdi Toleransegrense 

Avløpsrenseanleggene 

skal gyldig 

utslippstillatelse 

Anlegg som klarer å innfri gjeldende 
utslippskrav i utslippstillatelse 

100% 

Lahell 

Nei=rødt 
Ja=grønt 

Rulleto 

Åros 

Storsand 

VEAS 

Innenfor tettbebygd 

strøk skal flest mulig 

være tilknyttet offentlig 

avløp 

Tilknytningsgrad  98% 

Lahell, 86% 

95%<rødt 
95-98=gult 
98%>grønt 

Rulleto, 76% 

Åros, 98% 

Storsand, 88% 

VEAS, 100% 

Overløpsutslipp skal 

minimaliseres 

Installere overløpsloggere på alle overløp 
hvor vi ikke måler pr i dag 

5 pr år 0 
4<rødt 

4-5 
grønt=5 

Sum av overløpsdrift i hvert enkelt 
rensedistrikt 

Maks 2% 

Ikke fastsatt 

2%>rødt 
grønt<2% 

Antall driftstimer pr år og nødoverløp Maks 50 timer 
50>rødt 

grønt<50 

Antall driftstimer totalt pr år til sårbar 
resipient 

Maks 50 timer 
50>rødt 

grønt<50 

Antall driftstimer pr år og overløp til sårbar 
resipient 

Maks 20 timer 
20>rødt 

grønt<50 

Antall driftstimer totalt i sommerhalvåret til 
badeplasser 

Maks 20 timer 
20>rødt 

grønt<50 

Planlagt antall driftstimer pr år og overløp 
Maks 200 

timer 
200>rødt 
grønt<50 

Kartlagte felleskummer spillvann og overvann 
100% innen 

2023 

Ca. 1000 av 

1400 

1400<rødt 

1400>grønt 

Total mengde avløpsvann-produsert/ 
Total mengde avløpsvann 

Bærekraftig 
fremmed-

vanns% 
65% 

50>rødt 
30<gult<50 

grønt<30-40 

Ledningsnettets 

funksjon skal være 

optimal 

Lengde på rehabilitert spillvannsledningsnett/ 
Total lengde spillvannsledning 

1,6 % 
fornyelse pr år 

1,6% 
1%<rødt 

1<gult<1,3 
grønt>1,3% 

Antall meter separert avløpsledning 1,6 km/år 0 
<1 km/år = rødt 
1km-1,6m=gult 
1,6km/år>grønt 
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Antall meter rørinspisert ledning/år 15 km/år 20 

<10 km/år = rødt 

10-15=gult 

15 km/år>grønt 

Antall kjelleroversvømmelser i boligområder 

ved nedbørshendelser opp til 10 års 

hendelser samt i sentrumsområder opp til 20 

års hendelser 

0 0 
0>rødt 

grønt<1 

Slammet skal ha 

tilfredsstillende kvalitet 

og ikke deponeres 

Antall prøver av slam med tilfredsstillende 

kvalitet/ 

Totalt antall prøver av slam 

1 

Lahell 

Kvalitet=1/2 

Kvalitet=3 

Rulleto 

Åros 

Storsand 
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OVERVANN – DIAGNOSE OG MÅLSETTING 

Flom og overvanns-systemene skal være tilstrekkelig dimensjonert og trygge. Overvann skal håndteres lokalt 

Innsatsområde Nøkkeltall Målverdi Nåverdi 
Toleranse-

grense 

Kritiske 

overvanns-

system skal 

utbedres for å 

minke 

skadepotensial 

Antall kapasitetsvurderte kritiske bekker 

 
1 /år 1 

0 = rød 

1 = grønt 

Antall områdeplaner pr år med fokus på flomveier og/eller 

gjenåpning av bekker 
2 pr år 1 

0 = rød 

1 = gult 

>=2 = grønt 

Antall forbedrede tiltak i eksisterende bekker 10 pr år 3 

0 = rød 

5-9= gult 

10 =grønt 

Antall tiltak som forbedrer infiltrasjon og fordrøyning i 

kritiske områder 
5 pr år 0 

0 = rød 

5-9= gult 

=10 = grønt 

Overskytende 

overvann skal 

ledes bort i 

trygge flomveier 

 

Antall områdeplaner pr år med fokus på flomveier og/eller 

gjenåpning av bekker  
2 0 

>2 = rød 

2 = grønt 

Det skal etableres et overordnet flomvei- kart for hele 

kommunen 
1 ila 2022 0 

0 = rød 

1 = grønt 

Antall nye flomveier per år (fra 2023) 1  
0 = rød 

>=1 = grønt 
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DAMMER – DIAGNOSE 

Kommunale dammer skal være i tilfredsstillende stand 

Arbeidsmål Nøkkeltall Målverdi Nåverdi 
Toleranse- 

grense 

Kommunale 

dammer skal 

være i 

tilfredsstillende 

stand 

Antall dammer med tilfredsstillende gjennomført 

tilsyn/Totalt antall dammer 

100% innen 

2022 
13/13=1 0 = rødt 

 1= grønt 

Gjennomføring av tiltak på Brendsrud-dammen 

Gjennomføring av tiltak på Bjørvann 

Innen 2022 

Innen 2023 
0 

0 = rødt 

 1= grønt 
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PRIVATE ANLEGG – DIAGNOSE OG MÅLSETTING 

Private anlegg skal ikke forurense eller forårsake skade på ytre miljø 

Innsatsområde Nøkkeltall Målverdi Nåverdi Toleransegrense 

Alle private 

avløpsanlegg skal 

ha en 

tilfredsstillende 

renseløsning 

Kartlagte private avløpsanlegg/ 

Alle private avløpsanlegg 
4200 800 

3800< rød 

3800 ≤ gul < 4200 

4200 = grønn 

Antall gjennomførte tilsyn ved anlegg med 

renseløsning per år 
100 80 

< 80 = rød 

80 ≤ gul < 100 

100 = grønn 

Antall utarbeidede planer (soneinndeling) for økt 

tilknytning 
1 innen 2023 0 

0 = rød 

1 = grønn 

Stikkledninger skal 

være i 

tilfredsstillende 

stand 

Etablere en prosessbeskrivelse i kvalitetssystemet 

Simpli for informasjonsutveksling av 

rehabiliteringsprosjekter 

1 ila 2021 0 
0 = rød 

1 = grønn 

Antall stikkledninger som er registrert i Gemini 

VA/Totalt antall stikkledninger i kommunen 
100% 60 

< 80 = rød 

80 ≤ gul < 100 

100 = grønn 

Antall utsendte saker om utbedring (etterslep) 250 0 

< 200 = rød 

200 ≤ gul < 250 

250 = grønn 

Uønskede påslipp 

på kommunalt 

ledningsnett skal 

ikke forekomme 

En samlet oversikt over samtlige risikobedrifter 100% 80% 
100%<= rød 

100 = grønn 

Etablere en løsningsmodul for forvaltning av olje og 

fett- utskillere 
1 0 

0 = rød 

1 = grønn 

Antall abonnenter med olje og fett- utskiller/Antall 

abonnenter med behov for utskiller 
100% 10% 

100%<= rød 

100 = grønn 

Antall gjennomførte tilsyn av olje- og fettutskillere/ 

Totalt antall utskillere 
100% 0 

100%<= rød 

100 = grønn 

Private dammer 

skal følges opp iht 

politisk vedtak 

Antall etablerte rådgivningstjenester for oppfølging av 

private dammer 
1 Innen 2023 0 

0 = rødt 

 1= grønt 

Antall tilskuddsordninger for utredning av private 

dammer 
1 innen 2023 1 

0 = rødt 

 1= grønt 

Antall gjennomførte klassifiseringer av private 

dammer i Asker sør/Totalt antall private dammer som 

skal klassifiseres i Asker sør 

1 innen 2023 0 
0 = rødt 

 1= grønt 

Antall gjennomførte kartlegginger av private dammer i 

Asker sør 

Ca. 150 stykker 

innen 2022 
70 

<130 = rødt 

130-149 = gult 

150= grønt 
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9.4. Fagutredninger 
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9.5. Kunnskapsgrunnlaget 
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9.6. Oppsummering av høringsinnspill 
Dette blir først aktuelt etter at planen har vært på høring høsten 2020. 


