
Vågsøy kommune
«Drift- og anleggs» avdelingen

Drift- og anlegg har i dag ansvaret for kommunale: 

Drikkevann, avløpsvann, veier, parker, overvann og forurensning etter enkelte områder i 

forurensingsforskriften. 

Vårt mål er å sikre alle innbyggere gode og trygge kommunale tjenester, innenfor de gitte 

økonomiske rammer på en slik måte at ikke standarden forfaller. 

Vi utfører tjenester til ca. 6 000 innbyggere med fokus på vekst og trivsel. 

Dette gjøres blant annet ved bruk av nye teknologier som gir oss bedre oversikt og som fører 

til mer lønnsom økonomisk drift.



Drikkevann / Avløpsvann

Vannkildene i Vågsøy er et godt utgangspunkt for god kvalitet på drikkevannet, og hvert 

døgn produserer vannverkene gjennomsnittlig 3,3 og maksdøgnet 4,1 millioner liter vann. 

Med til sammen 192 kilometer ledningsnett er dette en omfattende jobb. Rensingen av 

avfallsvannet dekker flere områder i Vågsøy. 

Det første ledningsnettet til vannforsyning i Måløy ble langt ned i 1918



De siste årene har vi hatt stor fokus på vannforsyning- og 

damsikkerhet i kommunen.

-Kommunen er det største næringsmidellaktøren i Vågsøy

-Sikring av dammer klasse 3 og 4. 

-Vi er den eneste kommunen i Sogn og Fjordande som har en klasse 4 dam.



Damsikkerhetsarbeid Skramsvannet





. 



Fakta:

Betong 1700 m3

tilsvarer 340 

betongbiler



Veier / Parker

I Vågsøy kommune er det nå ca. 66 km kommunale veier/gater, 14 bruer, 4 parker og 1500 

gatelys derav ca. 1000 LED som kommunen har vedlikeholdsansvar for. 

Vårt mål er å sørge for at det kommunale veinettet har tilfredsstillende fremkommelighet, 

både sommer og vinter. 

Vi vektlegger å ha en ren by/bygder og legge særlig vekt på trygghet for veifarende. 

Parker og grønne arealer holdes tiltrekkende for rekreasjon og avkobling for å gi innbyggere 

og tilreisende gode opplevelser og bidra til god helse.



Nye teknologier fra 2017

FDV fra NORKART «Veibilder og NVDB» fra Safe Control Infra AS



«Drift- og anleggs avdelingen»


