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1. Introduksjon 
 

Mattilsynet var på tilsyn hos Malmsjøen vannverk i Skaun kommune 14.2.18. Temaet for tilsynet var 
statusoppdatering på vannverkets og kommunens sine planer for området beredskap og 
leveringssikkerhet.  
 
I etterkant av tilsynet har Skaun kommune fått vedtak om pålegg om å utarbeide framdriftsplan for 
leveringssikkerhet av drikkevann.  
 
Utdrag fra Mattilsynets vurdering:  
«Vannverket må legge fram en plan for å utrede aktuelle tiltak for å gi bedre leveringssikkerhet. Planen må gi en 
summarisk beskrivelse av eventuelle behov for reserve-/suppleringskilde, og aktuelle prinsippløsninger for dette; enten ved 
å etablere ny kilde med nytt tilhørende vannbehandlingsanlegg, eller å inngå samarbeid om (eventuelt gjensidig) 
reserveforsyning med annet etablert vannverk, eventuelt i annen kommune. Det må også vurderes behov for tiltak for å 
styrke distribusjonssystemet (høydebasseng, overføringsledninger).  
Planen må beskrive den kommunale planprosessen for dette, og på hvilken måte en tenker seg at denne skal forankres 
politisk. Trinnene i planprosessen og de fysiske tiltakene må ha en framdriftsplan basert på realistiske vurderinger. 
Planen må ha som siktemål at det etableres tilfredsstillende leveringssikkerhet innen 1.1.2024.» 
 
 «Det at vannverket bare har en råvannskilde, ett vannbehandlingsanlegg og en hovedoverføringsledning innebærer en stor 
sårbarhet. Det medfører at vannverket ikke har kapasitet for å levere tilstrekkelig mengde drikkevann under alle 
påregnelige hendelser som berører en større del av abonnentene. Hvert av disse elementene er nødvendig for forsyning av 
drikkevann, og svikt i et av disse elementene med varighet ut utover 1-2 døgn (reservekapasitet i høydebasseng), vil ha 
dramatiske konsekvenser, ikke bare for drikkevannsforsyning, men også for en rekke øvrige sentrale samfunnsfunksjoner 
i kommunen.» 
 
«Mattilsynet stiller i første omgang bare krav om prinsipputredning av aktuelle tiltak, og beskrivelse av planprosessen. 
Aktuelle tiltak er av en slik karakter at de krever omfattende utredning og må forankres politisk gjennom en 
hensiktsmessig planprosess. Vannverket må selv velge omfang og form på planprosessen. Dette kan for eksempel starte 
opp med en mulighetsstudie/konseptstudie. Mattilsynet forutsetter at dette vil lede fram mot en mer detaljert planprosess, 
og at denne forankres i en risiko- og sårbarhetsanalyse, som omfatter de viktigste typene hendelser som kan true 
leveringssikkerheten.»  
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2. Dagens situasjon  
Malmsjøen vannverk er hovedvannkilde for Skaun kommune, og ca70% av innbyggerne er tilkoblet 
vannverket. Vannverket forsynes fra overflatevannkilden Malmsjøen. Vannverket har vært i drift siden 
70-tallet, og har siden 1998 vært i kommunal drift. I 2003 ble vannverket godkjent av Mattilsynet.  
 
Vannverket har ingen reservevannskilder. De to gamle vannkildene for Buvika og Børsa, 
Femtidammen og Langvatnet, har en slik tilstand at de ikke kan benyttes som reservevann, men har 
status krisevann. Hvis disse slippes på ledningsnettet må det sendes ut kokevarsel og vannrørene må 
renses i ettertid.  
 
Råvannskilden Malmsjøen er god og stabil, og vannbehandlingsprosessen ser ut til å være tilstrekkelig 
for å sikre hygienisk trygt drikkevann.  
 
Vannbehandlingsanlegget består av siling, UV og klorering. Anlegget har to parallelle linjer gjennom 
hele vannbehandlingsprosessen og i tillegg mulighet for manuell kloring. Det er etablert 
nødstrømsaggregat på vannbehandlingsanlegget.  

 
Figur 1 Oversiktskart over vannforsyningssystemet Malmsjøen vannverk 
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Figur 2 Systemskisse av vannforsyningssystemet med hovedkomponenter 
 

I hovedplan vann, avløp og vannmiljø  samt i ROS-analyse for Malmsjøen vannverk, har det blitt 
identifisert flere problemområder for leveringssikkerheten. Disse er oppsummert i Tabell 1 
Problemområder for leveringssikkerhet Malmsjøen.  
 
Tabell 1 Problemområder for leveringssikkerhet Malmsjøen – fra Hovedplan vann, avløp og vannmiljø, samt 
ROS-analyse for vannverket.  

 Problemområde: Forslag til prosjekt/løsning:  

1 Mangel på reservevann – Buvika og Børsa kan 
forsynes via krisevannskilder, men dette er ikke en 
ønsket løsning.  

Utrede reservevannsløsninger 

2 Store deler av strekningen mellom Solstadåsen og 
Krangsås Høydebasseng har kun enkel ledning. 
Dersom det blir budd på denne ledningen vil alle 
områder nedenfor bruddstedet bli trykkløse, og 
Børsa, Buvika og Viggja vil bli trykkløse når de 
respektive høydebasseng går tomme.  

Dublering av overføringsledning – prosjekt 
igangsatt Eggkleiva-Børsa.  

3 Det er bare en overføringsledning mellom 
Krangsås og Bøgset (dvs mellom Børsa og 
Buvika).  

 

4 Det er bare en overføringsledning mellom 
Vassåsen og Viggja.  

 

5 Ledningsbrudd Skaun kommune har utførende entreprenør på 
vaktavtale, ledningsbrudd repareres snarest.  

6 Nødvann – forsyning av vann  Skaun kommune vurderer å kjøpe inn 
sammenleggbare vanntanker for distribusjon av 
nødvann.  

7 Lekkasje  Lekkasjesøking – holde lekkasjeraten under 
30%.  

8 Kapasitet høydebasseng  Fortsette prosjekter fra Hovedplan med 
oppgradering av høydebasseng 
(Vassåsen/Krangsås) 
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3. Vurdering av behov 
 
Drikkevannsforskriftens §9 sier at «Vannverkseier skal sikre at vannforsyningssystemet er utstyrt og 
dimensjonert samt har driftsplaner og beredskapsplaner for å kunne levere tilstrekkelig mengder 
drikkevann til enhver tid». Videre sier forskriften at «Vannverkseier skal legge til rette for at 
vannforsyningssystemet kan levere nødvann til drikke og personlig hygiene uten bruk av det ordinære 
distribusjonssystemet».  
 
Hvis Malmsjøen som vannkilde er i drift, men distribusjonssystemet er nede, vil det være mulig å kjøre 
vann på vannvogner fra for eksempel Solstadåsen høydebasseng og ut til innbyggerne. Skaun 
kommune har utarbeidet en vurdering av nødvannsforsyning i Skaun kommune, og det er her antydet 6 
plasser for utsetting av vannvogner.  
 
Ved bortfall av Malmsjøen som drikkevannskilde vil Skaun kommune ikke ha mulighet til å dekke 
innbyggernes behov for vann. Eneste mulighet er tilkjørsel av vann fra andre vannverk på 
flaske/vanntanker.  
 
Det er derfor nødvendig å vurdere hvilke løsninger som kan være relevante for Skaun kommune for å 
kunne levere tilstrekkelig mengder drikkevann til forbrukerne på Malmsjøen vannverk.    
 
 



7 
 

4. Prinsippløsninger for reservevann 
 

4.1. Introduksjon 

I pålegget fra Mattilsynet vises det til at Skaun kommune skal legge frem en plan for å utrede tiltak for 
økt leveringssikkerhet. Planen skal være politisk forankret og vise en realistisk fremdriftsplan. Under er 
det vist en foreløpig vurdering av de alternativer som Skaun kommune ser kan være en mulig løsning 
for å sikre reservevann til abonnentene på Malmsjøen vannverk. Samtidig har det blitt satt opp en 
foreløpig liste for hvordan man skal sikre leveringssikkerheten på eksisterende anlegg. Dette vil være et 
pågående arbeid, og listen vil være i kontinuerlig endring.  
 
Reservevann: 

a. Inngå samarbeid om reserveforsyning med annet etablert vannverk, eventuelt i annen 
kommune 

i. Samarbeid internt i kommunen vurderes som ikke relevant, da det ikke 
eksisterer private vannverk av en slik størrelse at de kan forsyne abonnentene til 
Malmsjøen vannverk 

ii. Samarbeid med vannverk i annen kommune – eventuelt Trondheim/Melhus og 
Orkanger 

b. Rense krisevann slik at det kan benyttes 
c. Etablere ny vannkilde 

i. Overflatekilde 
ii. Grunnvannskilde 

 
 

Styrke leveringssikkerheten 
a. Overføringsledning Eggkleiva –Børsa 
a. Dublering opptil Solstadåsen 
b. Utført: bytte av vannkummer på eksisterende overføringsledning  
c. Lekkasjesøking    
d. Stille krav om vannmålere  
e. Håndheve VA-norm vedtatt, slik at nye anlegg holder korrekt standard 
f. Sanering/renovering av eldre boligfelt 
g. Øke kapasitet i høydebasseng   
h. Gjennomgå eksisterende klausulering av Malmsjøen – utføre ny klausulering 
i. Arealplan – få inn sterkere sikring av drikkevannskilde i arealplanen for Skaun 

kommune  
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4.2. Samarbeid med annet etablert vannverk 

Det må utredes om det er private vannverk i Skaun kommune med kapasitet til å forsyne deler av 
kommunen, for eksempel øvre Skaun.  
 
Når det gjelder samarbeid med nabokommuner, er det Trondheim/Melhus (Metrovann) og Orkdal 
som av geografiske årsaker kan være aktuelle.  

4.3. Installere rensing på krisevannskilder 

Vurdere om det er mulig å etablere rensing på krisevannskildene i Skaun kommune slik at de kan 
benyttes til reservevann.   

4.4. Etablere ny vannkilde i Skaun kommune 

Vurdere om det er andre vannkilder i Skaun kommune som kan benyttes som reservevann. Alternative 
løsninger kan være ny overflatekilde eller benytte grunnvannskilder.  
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5. Bedring av leveringssikkerhet  
 

Følgende fokusområder er identifisert fra ROS-analyse og fra Hovedplan vann, avløp og vannmiljø 
som nødvendige for å bedre leveringssikkerheten: holde lekkasjeraten på et akseptabelt nivå, 
gjennomgå klausuleringen, sikre drikkevann i arealplan, saneringsprosjekter eksisterende boligfelt, krav 
om vannmålere, krav til VA-norm, ROS-analyse og overvåkning av nedslagsfelt/råvannskvalitet.  
 
Fokus på å holde Hovedplan vann, avløp og vannmiljø og ROS analysen oppdatert, samt fokus på å få 
gjennomført de prosjekter som er planlagt, vil sikre leveringssikkerheten på Malmsjøen vannverk.  

5.1. Lekkasje 

 
Det eksisterer ikke nøyaktige tall på antall abonnenter på Malmsjøen vannverk, da dette rapporteres per 
boenhet og ikke antall personer i hvert hus. I tillegg kommer institusjoner som skole og 
Rossvollheimen/Vennatunet.  
 
Antall vannabonnement i Skaun kommune var ved rapporteringen i 2018 2 262, hvis vi antar at det er 
2,5 personer i hvert hus tilsvarer dette at det er 5655 innbyggere på Malmsjøen vannverk. 

Gjennomsnittsforbruket var i 2017 på 1485,5 m3/dag, og dette gir et forbruk på ̴ 260 l/pers per dag. 
Bransjenormen angir 160 l/pers per dag. 
 
Arbeidet med å identifisere og fjerne lekkasjer er arbeidskrevende, men det arbeides kontinuerlig med å 
identifisere og fjerne lekkasjer på nettet. Dette arbeidet må fortsatt være et fast fokuspunkt fremover 
for å holde lekkasjeraten på et akseptabelt nivå.  
 
 

5.2. Klausulering  

Skaun kommune har satt av penger i 2018 for å se på behovet for en ny klausulering av Malmsjøen. 
Dagens klausulering er fra 1970 og det er hensiktsmessig å ta en gjennomgang av denne. Samtidig er 
reguleringshøyden for liten i forhold til forventet forbruk i 2040. Spesielt må det vurderes behov for 
oppfølging i nedslagsfeltet til Malmsjøen.  

5.3. Arealplan 

Skaun kommunes arealplan, vedtatt 2014, viser hensynssone for nedslagsfeltet til Malmsjøen. Det er 
ikke lagt inn bestemmelser som sier hvordan hensynssonen skal håndteres. Dette må inn ved neste 
rullering, slik at nedslagsfeltet til Malmsjøen er beskyttet gjennom. Endringen er meldt inn til 
arealplanansvarlig i Skaun kommune.  
 

5.4. Sanering og renovering av eksisterende ledninger 

I hovedplan vann, avløp og vannmiljø er det gitt områder som skal vurderes for sanering og 
renovering. Disse prosjektene utføres etter planen angitt i hovedplanen, basert på kost/nytte 
vurderinger.  

5.5. Vannmålere 

For å kunne ha kontroll over lekkasjeraten på distribusjonsnettet, må det vurderes om Skaun kommune 
skal stille krav om innstallering av vannmålere i private hus. Per i dag er det bare krav om vannmålere i 
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nye hus, dette betyr at den eldre boligmassen i stor grad ikke har vannmålere installert.  

5.6. VA norm 

For å sikre at ledningsnett som legges har den kvaliteten som ønskes, har Skaun kommune 
standardisert kravene til det kommunale ledningsnettet i en VA-norm. Denne ble vedtatt i 2016. 
Normen gjør at man kan stille strenge krav til kvaliteten på utbyggingen av kommunale ledninger.  

5.7. Vakt 

Skaun kommune hadde frem til 2018 felles brann- og teknisk-vakt. Dette var problematisk fordi det 
kunne være sammenfallende hendelser på vann og brann, (for eksempel ved brannvannsuttak) som 
kunne medført at leveringssikkerheten ble dårligere. I 2018 har denne vakten blitt splittet slik at den 
tekniske vaktordningen kun har ansvaret for Skaun kommunes bygg og anlegg. Det er satt opp en plan 
for opplæring av teknisk vakt på Malmsjøen vannverk, slik at man sikrer at teknisk vakt har den 
nødvendige kompetanse for å håndtere hendelser på vannverket.     
 

5.8. Oppdatert ROS analyse 

Det er gjennomført en ROS-analyse for Malmsjøen vannverk. Denne skal gjennomgås hvert halvår.  

5.9. Overvåkning av nedslagsfelt/råvannskvalitet 

Skaun kommune tar vannprøver i nedslagsfeltet til Malmsjøen, i tillegg tas det råvannsprøver hver 
fjerde uke.  
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6. Organisering  

6.1. Organisering av arbeidet:  
 
Planarbeidet organiseres slik det fremgår av organisasjonskartet vist i Figur 3. Ansvar for 
gjennomføring av prosjektet er plassert på Teknisk kontor hvor både prosjektleder og fagressurs er 
ansatt. Det må vurderes å opprette en styringsgruppe.  
   
 
 

Oppdragsgiver:
Kommunestyret
Skaun kommune 

Prosjekteier:
Rådmannen

Skaun kommune 

Prosjektansvarlig:
Enhetsleder 

Teknisk kontor

Prosjektleder:
Teknisk kontor 

Intern faglig 
referansegruppe Ekstern rådgiver 

 
Figur 3 Organisasjonskart 
 

6.2. Rollebeskrivelse 

Oppdragsgiver:  
Det er Skaun kommune ved kommunestyret som er oppdragsgiver og som igjennom budsjettprosessen 
må bevilge penger til gjennomføring av prosjektet.  
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Prosjekteier:  
Rådmannen er prosjekteier og er ansvarlig ovenfor kommunestyret. Rådmannen har et overordnet 
ansvar for at de nødvendige ressurser er tilgjengelig.  
 
Prosjektansvarlig: 
Enhetsleder ved Teknisk kontor er prosjektansvarlig på vegne av rådmannen og skal sørge for at 
prosjektleder får frigjort tid til å gjennomføre planprosessen. Prosjektansvarlig er også bindeleddet 
mellom prosjektleder og prosjekteier.  
 
Intern faglig referansegruppe:  
Denne gruppen bidrar med faglige innspill ved behov. 
 
Ekstern rådgiver:  
Ekstern rådgiver skal prosjektere mulige løsninger for reservevann.  
 

6.3. Politisk forankring 

Arbeidet med å sikre leveringssikkerhet på Malmsjøen vannverk er definert i Hovedplan vann, avløp og 
vannmiljø, vedtatt som sak 3/17 i kommunestyret den 2.2.2017. Planperioden er satt fra 2017 til 2026, 
men planen skal rulleres i løpet av planperioden.  
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7. Fremdriftsplan for vurdering av reservevann Skaun kommune 
 

En foreløpig fremdriftsplan for vurdering av reservevann Skaun kommune er utarbeidet. I 
fremdriftsplanen er det satt inn milepæler som vist under:  
 
Milepæl 1: Rapport fra konseptstudie skal være utarbeidet 
Milepæl 2: Politisk vedtak på hvilket alternativ fra konseptstudien som skal utredes videre 
Milepæl 3: Rapport utredning av valgt løsning – med økonomiske konsekvenser og forventet tidsbruk 
Milepæl 4: Politisk vedtak på valgt løsning 
Milepæl 5: Levere tilbakemelding på oppfylt vedtak til Mattilsynet, samt levere oppdatert fremdriftsplan  
Milepæl 6: Fysisk arbeid igangsettes 
Milepæl 7: Reservevann for Skaun kommune er operativt 
 
Det er vanskelig å forutse hva som vil være den beste løsningen for reservevann i Skaun kommune, 
samt vanskelig å forutse hvor mye arbeid dette vil innebære. Av den grunn er alle datoer etter milepæl 5 
foreløpige datoer planlagt ut fra at anlegget skal være ferdig til 1.1.2024. Når man i milepæl 4 får et 
politisk vedtak på valg av løsning for reservevann, må man samtidig vurdere på hva som er realistisk 
ferdigstillelsesdato. I milepæl 5 skal man derfor oppdatere Mattilsynet på realistisk fremdriftsplan. I 
fremdriftsplanen er det foreløpig lagt inn 529 arbeidsdager for gjennomføring av fysisk arbeid, samt 
365 arbeidsdager for prosjektering av valgt løsning.    
 


