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1 INNLEDNING 

1.1 Generelt 
Dette dokumentet er en kombinert hovedplan og saneringsplan for Nord-Odal kommune for 
perioden 2018-2021. Dokumentet gir konkrete prosjekt- og tiltaksforslag som skal gjennomføres 
innen tidshorisonten på dokumentet. 
 
Hovedplan: 
GIVAS hovedplan er en overordnet plan som tar utgangpunktet i framtidens utfordringer innen 
vannsektoren (både vann og avløp). Tidshorisonten er lenger enn for saneringsplanen (> 4 år), og 
faktorer som befolkningsutvikling, klimaendringer, framtidskrav mm vurderes. 
Nyanlegg (ledningsnett) og større tiltak på vannforsyningsanlegg og avløpsrenseanlegg er eksempler 
på prosjekter under hovedplanen. 
 
Overordnet mål for hovedplanen er å sikre GIVAS prinsipper: 

 

 
 

Saneringsplan: 
GIVAS saneringsplan er en detaljert plan for kontinuerlig fornying av ledningsnett og anlegg. 
Saneringsprosjekter skal fornye anlegg  i tråd med forfall, og ta igjen tidligere års 
vedlikeholdsetterslep. Saneringsplanen er gitt for tidshorisonten 4 år, men også prosjekter som bør 
gjennomføres i et 8-års perspektiv er inkludert i rapporten (står med år 2022 i prosjektoversikter).  
 

1.2 Bakgrunnsdata 
Erfaringsmessig vil det alltid kunne oppstå hendelser som man ikke kan forutsi. I tillegg er det 
overordnet ønskelig i alle kommuner om å «grave kun en gang». Det betyr at der andre aktører som 
kommunen, private utbyggere, vegvesenet etc. skal gjennomføre et gravearbeid, bør GIVAS samtidig 
sanere sitt ledningsnett. Oppsummert betyr dette at prosjektprioriteringer er en dynamisk prosess, 
og man må ta høyde for at det vil bli endringer ut fra de tiltakene som er listet i dette dokumentet. 
 
Vurderingene er basert på erfaring og kompetanse til egne ansatte, driftsstatisktikk fra GIVAS’ 
driftskontrollsystem og Gemini VA ledningskartverk. I tillegg gjelder følgende referansedokumenter: 
 
/1/ Nord-Odal kommune Kommuneplan, Arealdel 2006-2018 
/2/ GIVAS – ROS-Analyse 
/3/ COWI «GIVAS IKS - Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) av kommunalt avløpsnett 
/4/  Norsk Vann – «Tilstandsvurdering av kommunale vann- og avløpstjenester» 
/5/  Norconsult AS «Nord-Odal kommune – Hovedplan Avløp – Hoveddokument»  
 Rapport nr: 5103024, Dato: 2012-04-26 

Ansatte 
 Vi skal alltid ha fokus på helse, arbeidsmiljø og sikkerhet 

 
Samfunnsansvar 
 Vi skal levere NOK vann, GODT vann og SIKKERT vann 
 Vi skal rense avløpet for å sikre GOD miljøtilstand i vassdragene 

 
Bærekraft 
 Vi skal forvalte infrastrukturen slik at den overleveres i minst like god 

stand til neste generasjon 
 Vi skal ta vår del av ansvaret for at Norge når sine bærekraftsmål 
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Merknad til referanse /5/: 
Hovedplan avløp i Nord-Odal kommune ble vedtatt av  Nord-Oda kommunestyre XX/2012. 
Rapporten er brukt som referansedokument, men denne Handlings- og økonomiplanen (dette 
dokumentet) overstyrer de delene i rapporten som omfatter GIVAS ansvarsområder. 
Planen er fortsatt gjeldene for andre områder eksempelvis i forhold til mål for vannkvalitet i vassdrag 
og tilstanden innen mindre avløpsanlegg. 

1.3 Framtidsprognose 
Vannsektorens og GIVAS hovedutfordringer er beskrevet mer i detalj i Hoveddokument, kapittel om 
strategi. For de tekniske anleggene er følgende punkter relevante for denne planen: 
 
 Digitalisering og teknologiutvikling: 

Det må i planen legges opp til investeringer som muliggjør og videreutvikler automasjon, 
driftsovervåking og digitalisering. Eksempler på dette er installasjon av driftskontroll på 
pumpestasjoner og mer automasjon på renseanlegg. 

 
 Fornyingsbehov av infrastruktur/vedlikeholdsetterslep (se kapittel 1.4): 

Bedre Vann gir en tilstandsvurdering av vannforsyningen og avløpstjenesten i kommunen. 
Rapporten viser at kommunen har et teknisk vedlikeholdsetterslep som blant annet viser seg i 
lekkasjeandelen på ledningsnettet. 
 

 Klimaendringer: 
I henhold til rapporten «Klimaprofil Hedmark» utgitt av Norsk Klimaservicesenter mai 2017 
heter det: 

• Årsmiddeltemperaturen vil øke med ca. 4,5 °C frem mot slutten av århundret. 
Temperaturøkningen er størst for vinteren(5,0 °C) og minst for sommeren (3,5 °C).  

• Midlere årsnedbør vil øke med ca. 15%. Endringen er størst for vinter- og vårsesongen 
(ca. 30 %) og minst for sommersesongen (ca. 10%). Nedbørsmengden for døgn med 
kraftig nedbør forventes å øke med ca. 20 %.  

• Perioden med frost blir redusert (ca. 50 dager kortere). 
 
Dette gir følgende konsekvens for vann- og avløpssystemet: 

o Økt begroing i vannledningsnett 
o Økt risiko for innlekking av avløpsvann i vanndistribusjonssystem 
o Endret råvannskvalitet med hensyn til naturlig organisk materiale og økt tilførsel 

av forurensning, næringssalter og patogene mikroorganismer til vannkilde (se 
kapittel om vannbehandling, kapittel. 3) 

o Økt risiko for flom og oversvømmelse som følge av hyppigere og mer intens 
kortidsnedbør 

o Økt risiko for overløpsutslipp fra fellessystem/ åpne kummer 
o Mer fremmedvann i avløpssystemet og tilhørende konsekvenser for renseanlegg 

(se kapittel om renseanlegg, kapittel. 4) 
 
 Økte regulatoriske krav til vannbransjen: 

GIVAS mottok i 2016 ny utslippstillatelse for sine avløpsrenseanlegg (fra Fylkesmannen i 
Hedmark). I tillegg ble Drikkevannsforskriften revidert fra 1.1.2017. Endrede krav vil medføre 
behov for investeringer og oppgraderinger for å tilfredsstille kravene.  
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1.4 Overordnet tilstandsvurdering – BedreVann 
Norsk Vann har i samarbeid med sine medlemskommuner utviklet vurderingskriterier for standarden 
på norsk VA-tjenester. Vurderingskriteriene bygger på objektivt målte indikatorer og kriterier som 
dels er gitt som myndighetskrav og dels er best praksis i vannsektoren. 
 
Målsystemet angir resultatene i hht. Følgende: 
         GOD, 
        MANGELFULL 
        DÅRLIG 
 
GIVAS har som målsetning å oppnå kategorien god i alle kategorier for alle kommuner. 
 
Tabell 1: Vannforsyning – Standarden på kommunenes tjenester i 2015 og 2016 
KOMMUNENS 
VANNFORSYNINGSTJENESTE 

% vekt i 
KI  2015 2016 Kommentar resultat 2016 

Hygienisk betryggende drikkevann 40 % God God  
Bruksmessig vannkvalitet 15 % God God  
Leveringsstabil itet 15 % God God  
Alternativ forsyning  10 % Ikke krav Ikke krav  
Ledningsnettets funksjon 20 % God God  

 
Vannleveransen i Nord-Odal er svært god, og både i 2015 og i 2016 ble det «god» på alle kriterier. 
Vannforsyningen er imidlertid sårbar med tanke på reservevann og reservekapasitet (alternativ 
forsyning). Per i dag har kommunen ikke krav om dette på grunn av at det er under 1000 personer 
tilknyttet (se for øvrig kapittel 3.1), men ved inkludering av abonnenter i Austvatn vil dette tallet 
overskrides. Dette er en av årsakene til at det må bygges  høydebasseng ved Botner Vannverk.  
 
Tabell 2: Avløpstjeneste – Standarden på kommunenes tjenester i 2015 og 2016 

KOMMUNENS AVLØPSTJENESTE % vekt i 
KI 2015 2016 Kommentar resultat 2016 

Overholdelse gjeldende rensekrav 40 % God God  
Tilknytning ti l  godkjent utslipp 2 10 % God God  

Kvalitet og bruk av slam 10 % God Mangelfull  Skyldes utsatt utkjøring av 
ferdigkompostert slam. 

Overløpsutslipp fra avløpsnettet 20 % God God  

Ledningsnettets funksjon 20 % Dårlig Dårlig Skyldes kjelleroversvømmelser og 
kloakkstopp 

 
På avløpssiden er det logistikk rundt slamutkjøring som medfører at vurderingen er «Mangelfull» for 
slam. For ledningsnettets funksjon skyldes vurderingen «dårlig» at det har vært flere hendelser med 
kjelleroversvømmelser/kloakkstopper i tillegg til at fornyingen (saneringen) av ledningsnettet er lavt. 
Forebygging av kjelleroversvømmelser/kloakkstopp er regelmessig spyling av ledningsnettet på 
utsatte strekk. GIVAS har i 2017 jobbet mye med registrering og planlegging av regelmessig og 
systematisk spyling av ledningsnettet.  
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2 LEDNINGSNETT 

2.1 Lengde, material og alder 
Dette kapittelet angir statistikk for ledningsnettet. Tallene er hentet fra Gemini VA 2017. Det vil være 
feilregistreringer og mangler i datagrunnlaget, se for øvrig kommentar under generelle punkter 
(Kapittel 2.2). Dette gjør tallgrunnlaget noe usikkert.  
Driftsstatisktikk er hentet fra Bedre Vann 2016 (Norsk Vann). 
 

2.1.1 Vannledninger 
Vannledningsnettet i Nord-Odal er i relativt bra stand med en beregnet lekkasjeprosent på kun 8 % 
(ref BedreVann 2016). Det er imidlertid et sårbart nett uten høydebasseng, så ved lekkasjer eller 
arbeid på nettet, er det mange abonnenter som kan miste vannforsyningen.  
 
Ledningsnettet er noe overdimensjonert i forhold til behovet, dette fører til lang oppholdstid i nettet. 
Det meste av nettet er av PVC. PVC fra denne perioden er kjent for å kunne være av dårlig kvalitet 
(langsgående brudd), men hittil har det sjelden vært lekkasjer i form av brudd på nettet. 
Hovedledningsnettet ligger hovedsakelig i landbruks- og skogområder, med liten belastning fra 
trafikk. Langsgående brudd som beskrevet over har bare oppstått i riksveg eller på 
parkeringsområder. 
 
Tabellene under viser alder og materialsammensetningen for vannledningsnettet. 
 
Tabell 3: Alder på ledningsnett (ref. Gemini VA 2017) 

 Alder: 
 km % 
Før 1940: 0,0 0 % 
1940-1959: 0,0 0 % 
1960-1979: 10,8 36 % 
1980-1999: 13,9 46 % 
2000-: 3,5 11 % 
Ukjent: 2,0 7 % 
Totalt: 30,2 100 % 

  
Tabell 4: Material på ledningsnett (ref. Gemini VA 2017) 

 Material 
 km % 
Asbestsement: 0,0 0 % 
Støpejern, duktilt: 0,0 0 % 
Støpejern, grått: 0,0 0 % 
Jern/Stål, uspes/annet: 0,0 0 % 
Betong: 0,1 0 % 
PVC (Plast): 25,5 85 % 
PE (plast): 4,4 14 % 
GUP (Glassfiberarm plast): 0,0 0 % 
PPDV (Dobbeltvegg plast): 0,0 0 % 
Annet: 0,0 0 % 
Ukjent: 0,2 1 % 
Totalt: 30,2 100 % 
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2.1.2 Avløpsledninger 
Det er i Nord-Odal kommune 75 km avløpsledninger (spillvann, overvann). Nettet består av 48 km 
spillvannsledninger og 27 km overvannsledninger. Det er ikke fellessystemer i Nord-Odal, det 
innebærer at avløpsvann er separert i spillvannsystem og overvannsystem. 
 
Tabellene under viser alder og materialsammensetningen for avløpsnettet. 
 
Tabell 5: Alder på ledningsnett (ref. Gemini VA 2017) 

 Spillvann: Overvann: Fellesledninger: Totalt: 
 km % km % km % km % 
Før 1940: 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 
1940-1959: 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 
1960-1979: 0,7 1 % 1,0 4 % 0,0 6 % 1,6 2 % 
1980-1999: 16,0 33 % 6,4 24 % 0,0 0 % 22,3 30 % 
2000-: 4,8 10 % 3,0 11 % 0,0 0 % 7,8 10 % 
Ukjent: 26,5 55 % 16,5 61 % 0,0 0 % 43,0 57 % 
Totalt: 48,0 100 % 26,8 100 % 0,0 0 % 74,8 100 % 

 
Tabell 6: Material på ledningsnett (ref. Gemini VA 2017) 

 Spillvann: Overvann: Fellesledninger: Totalt: 
 km % km % km % km % 
Asbestsement: 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 
Støpejern, duktilt: 0,1 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,1 0 % 
Støpejern, grått: 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 
Jern/Stål, uspes/annet: 0,0 0 % 1,0 4 % 0,0 0 % 1,0 1 % 
Betong: 2,7 6 % 11,9 44 % 0,0 0 % 14,6 19 % 
PVC (Plast): 43,5 91 % 8,2 31 % 0,0 0 % 51,7 69 % 
PE (plast): 1,8 4 % 1,1 4 % 0,0 0 % 2,9 4 % 
GUP (Glassfiberarm plast): 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 
PPDV (Dobbeltvegg plast): 0,0 0 % 1,8 7 % 0,0 0 % 1,8 2 % 
Annet: 0,0 0 % 1,5 6 % 0,0 0 % 1,5 2 % 
Ukjent: 0,0 0 % 1,3 5 % 0,0 0 % 1,3 2 % 
Totalt: 48,0 100 % 26,8 100 % 0,0 0 % 74,8 100 % 

 

2.1.3 Driftsstatistikk 
 
Tabell 7: Driftsstatistikk, vann og avløp (spillvann)(ref. Bedre Vann 2016) 

Vann Tall Enhet  
Gjennomsnittl ig anlagt ledningsnett siste 3 år (nyanlegg + sanering) 214   
- Andel nyanlegg, gjennomsnitt siste 3 år 214 Meter/år  
- Andel sanering, gjennomsnitt siste 3 år 0 Meter/år 0,0 % 
Teoretisk fornyelsesbehov 1) 172 Meter/år 0,6 % 
Antall  lekkasjereparasjoner i  snitt siste tre år 0,1 Per km. ledning  
Lekkasjeprosent 8 % % av leveransen  
    
Avløp    
Gjennomsnittl ig anlagt ledningsnett siste 3 år (nyanlegg + sanering) 500 Meter/år  
- Andel nyanlegg, gjennomsnitt siste 3 år 373 Meter/år  
- Andel sanering, gjennomsnitt siste 3 år 127 Meter/år 0,2 % 
Teoretisk fornyelsesbehov 2) 923 Meter/år 2,0 % 
Kloakkstopper antall/km spillvannsledning, snitt siste tre år 0,06 Ant/km.ledning  
Gjennomsnittet av kjelleroversvømmelser, siste tre år 0,62 Ant/1000 innb.  
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1) Vann: Teoretisk beregnet fornyelsesbehov fram til  2040, Fvann (Norsk Vann 2014) = AV/100 + 5LR+LA, 
hvor AV=Ledningsnettet gj.alder, LR=Antall  lekkasjereparasjon snitt siste tre år, LA: % lekkasjeandel av 
vannleveransen på nettet, snitt siste tre år. 

 
2) Avløp: Teoretisk beregnet fornyelsesbehov fram til  2040, Fvann (Norsk Vann 2014) = 2*(AA/100 + KS + KO), 

hvor AA=Alder avløpsnettet, KS = Antall  kloakkstopper pr. km avløpsledning snitt siste tre år,  KO = 
Kjelleroversvømmelser pr. 1000 innbygger, snitt siste tre år. 

 
 
Basert på Bedre Vann er det følgende bruddstatistikk på vannledningsnettet i Nord-Odal.  
 
Tabell 8: Årlig bruddfrekvens siste 7 år(ref. Bedre Vann 2016) 

År 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 
Antall brudd: 1 1 2 0 0 2 1 

 
I henhold til Gemini VA driftsstatistikk har følgende ledninger hatt mer enn 2 brudd siste 10 år: 
INGEN (Merk at data kan være mangelfull i starten av perioden) 
 
Tabell 9: Vannledninger med hyppig lekkasjer 

Veg/sted Område Material Anleggs-år Antall brudd 
INGEN REGISTRERTE TILFELLER     

 
I følge GIVAS’ spyleplan må følgende ledninger spyles mer enn 1 gang per år for å forebygge 
tilstoppinger: INGEN (Merk at arbeid med registrering av dette er i startfasen og data blir regelmessig 
oppdatert) 
 
Tabell 10: Avløpsledninger med hyppig behov for spyling (> 1 ganger årlig) 

Veg Område Årsak 
INGEN REGISTRERTE TILFELLER   
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2.2 Tilstandsvurdering og saneringsforslag - Generelt 
I Hovedplan avløp ref./1/ er det lagt opp til at spillvanns- og overvannsnettet skal rehabiliteres 
etappevis med en investering på ca. 3,5 mill. pr år. Mangelfullt vedlikehold over mange år gir en del 
utfordringer i dag. 
Utfordringer på ledningsnettet i Nord-Odal er hovedsakelig knyttet til følgende: 
 

- Mye fremmedvann til spillvannsnettet som belaster pumpestasjoner og renseanlegg i for 
stor grad.  
 

- Det er kjent at overvannet forskjellige steder er sterkt forurenset av spillvann. Dette skyldes 
hovedsakelig felleskummer (spillvann/ overvann) med åpne ledninger i kum der 
spillvannsnettet er underdimensjonert og spillvannsnettet er av dårlig kvalitet. Disse stedene 
kan det være tilfeldig om vannet følger spillvannsnett eller overvannsnett. Dette medfører 
overløp slik at vannet slippes ut urenset. 
Det er de siste årene gjort store tiltak for å rette opp feil som beskrevet over, men fremdeles 
er det mye som gjenstår.  
 

- Dårlige og knuste ledninger, hovedsakelig betongledninger som gir gjengroing og utlekking 
av urent vann. 

 
- Kummer med åpne stakeluker på ledningsnettet som ved tetting og stor vannføring gir 

overslag mellom spillvann og overvann. Arbeidet med rehabilitering og tetting av kummer 
må fortsette, og alle felleskummer må få tette stakeluker. 

 
- Spyleplan for spill- og overvannsledninger må utarbeides og gjennomføres og innføres som 

fast rutine. 
 

- Manglende simulering av nettverket (Nettmodulering):  For riktig dimensjonering av nettet 
er det behov for nettsimulering, og det er krav  i utslippstillatelsen om å dokumentere 
hydraulisk balanse innen 31.12.2020. For å få kunne utføre simuleringen må kartverket være 
korrekt og ledninger må koblet riktig i kummer for å kunne simulere nettet. Dette er en stor 
opprydding  som vil ta flere år. GIVAS har planer om å prioritere dette fremover. 

 
- Mangelfulle opplysninger/ oppdateringer i kartverket (GeminiVA): Det har de siste årene 

blitt prioritert oppmåling av  kummer med GPS og oppdatering av kartverk og 
bildedokumentasjon. Tidligere rørinspeksjoner er blitt lagt inn i Gemini og nye 
rørinspeksjoner blir lagt inn i Gemini. Selv med  fokus de siste årene på forbedringer på 
kartverk vil det ta en del år før vi har et godt kartverk. 
 
 

2.3 Tilstandsvurdering og saneringsforslag - Soneinndelt 
Basert på en geografisk inndeling av kommunen, er det foretatt en tilstandsvurdering og 
medfølgende saneringsforslag. Inndelingen er vist i figuren på neste side.  
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Figur 1: Soneoversikt Nord-Odal 
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2.3.1 Sand sentrum 
Området er dekket med vannforsyning fra Juptjenn vannverk, og er fullt utbygd med separate 
overvanns- og avløpsledninger (separatsystem). Ledningsnettet ble bygget ut på 1960-1970-tallet, 
med betong- og PVC-ledninger. Overvannet blir delvis ført bort lokalt gjennom fremføring til 
Magasinbekken ved Lerdalen.  Ledningsnettet er av svært variabel standard med betongledninger 
også i spillvannsnettet.  Det var tidligere flere kummer, med overslag mellom spillvann og overvann. 
Mange av disse  er nå rehabilitert, men det gjenstår fortsatt noen. 
 
Det største behovet for rehabilitering er i byggefeltene. Her er det behov for en tilstandsvurdering av 
nett og kummer, med tanke på både feilkoblinger av private anlegg, men også med tanke på nettets 
tilstand.   
 
Magasinbekken går i rør gjennom Sand sentrum og renner åpent i området nedenfor Milepelen. 
Prøver har vist at det er høy konsentrasjon av E.coli i bekken. Arbeid med å finne årsaken til dette 
samt gjennomføring av utbedringer er meget viktig for Nord-Odal kommune og for de som bor og 
benytter seg av boligområdene og tilhørende nærområder. GIVAS fikk i 2017 tilskudd fra Hedmark 
fylkeskommune til gjennomføring av miljøtiltak i bekken. Det er antatt at det er feilkoblinger og/eller 
innlekk på rørnettet som fører til utslipp av avløpsvann i bekken, men endelig svar på dette skal 
avdekkes gjennom et prøveprogram.  Magasinbekken har også en del felles kummer med Juptjenn 
vannverk. 
 

2.3.2 Granerud 
Industriområde hvor GIVAS har avløpsledninger. Ledningsnettet ble bygget ut i perioden 1970-1980-
tallet, med ca. 3 km PVC-ledning fra Granrud til Mapei AS. Fra Mapei AS til Sand sentrum er det delvis 
PVC-ledninger og delvis betongledninger som er rehabilitert med strømpe (“foring” av eksisterende 
rør).  
 
Avløpsledningene har lite fall og spyles etter behov. Det har vært noen utfordringer knyttet til tettet 
rør grunnet påslipp fra industri. Det er en overvannsledning på industriområdet som føres til en lokal 
bekk med utløp i Granerud-tjernet. Tjernet har tidligere vært relativt sterkt påvirket av dette, men 
industribedriftene skal nå ha utbedret sine utslipp etter oppryddingsprosjekter utført i samarbeid 
med kommunen. 

2.3.3 Breiby 
Området består av spredt bebyggelse med en hovedledning gjennom området. Beboere er koblet til 
hovedledningen via private ledninger. Det er foretatt TV-kjøring på en strekning av hovedledningen i 
vinter 2013. Basert på dette ser det ut som det kan være feilkoblinger av noen private ledninger. Det 
bør gjennomføres en grundigere kontroll av ledningsnettet for å få en oversikt over hva som må 
utføres av forbedringer. Nord-Odal kommune vil sende pålegg om utbedring av feilkoblinger etter en 
grundigere undersøkelse.   

2.3.4 Bruvoll 
GIVAS har avløpsledninger i området tilknyttet Sand renseanlegg. Det er bare byggefeltet Korsholen 
(1980-1985) som har overvannsledninger. Denne ledningen har utløp i en lokal bekk. Nord for 
Trauten er ingen eiendommer påkoblet. Avløpsledninger (PVC) ble anlagt i 1980. Det meste av 
avløpskummene ble rehabilitert vinter 2012-2013. Pumpestasjonen Ekkerbekken overflommes av 
bekken ved siden av stasjonen i flomperioder.  
 
Rovelstadgrenda er ikke utbygd med ledningsnett, og i løpet av 2017 fikk de fleste abonnentene i 
grenda pålegg om oppgradering av sine private mindre avløpsanlegg. 
Tilnærmet hele sonen kan kloakkeres med selvfalsledninger til en pumpestasjon ved Trøftåa. 
Pumpestasjonen kan tilknyttes eksisterende avløpsnett ved Trautmoen.  
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Per i dag står denne utbyggingen ikke på prioriteringslisten for prioriterte prosjekter, se kapittel 
2.3.15 om Nyanlegg, nye utbyggingsområder og utvidede rensedistrikt, men det er ønskelig å 
gjennomføre en kost/nytte-analyse av prosjektet for å se om prioriteringslisten eventuelt skal 
endres. 
 
Avløpsledning langs riksveg 24 fra Bruvoll og nordover antas å ha stor innlekking.  Kummer på denne 
strekninger er stort sett utbedret, men det gjenstår enkelte kummer nærmest Bruvoll. 
 
Juptjenn Vannverk har i sine langtidsplaner tenkt å skifte ut 110 mm vannledning langs RV24. Dette 
vil berøre GIVAS avløpsledninger på deler av strekningen. 
 

2.3.5 Mo sentrum 
Området er dekket med vannforsyning fra Botner vannverk og er fullt utbygd med  separate 
spillvann- og overvannsledninger. Ledningsnettet ble bygget ut på starten av 1970-tallet med 
betongledninger. Det er også noen nyere ledningsstrekk i PVC (på nedsiden av Åsvegen) fra 1980-
tallet. Vann- og avløpsledningene er av svært variabel standard. Spesielt er det dårlig i byggefeltet 
Østmoåsen, der det er flere strekninger med betongrør i spillvannsnettet. 
 
2011/2012 ble det rehabilitert en strekning langs Åsveien, og det må gjennomføres en planmessig 
rehabilitering av hele Østmoåsen byggefelt. Her er det også mange kummer med åpne renner og 
overslag mellom spillvann og overvann. Nord-Odal kommune har også planer om å grave i området i 
forbindelse med omlegging av gatelys i 2018. 
 
Store deler av Mo tettsted, samt Nord-Odal ungdomsskole/Garvik skole blir forsynt av en 280 mm 
PVC vannledning fra ca. 1975. Strekningen fra barnehagen på Mo til Nord-Odal ungdomsskole/Garvik 
skole går ca. 300 m over jordet på sørvest siden av FV209 og krysser fylkevegen i begge ender. 
Ledningen har tidligere hatt flere lekkasjer. Ledningsbrudd på dette strekket har stor konsekvens, da 
det vil berøre mange personer og viktige institusjoner. Det er ikke tosidig forsyning og 
ledningsbruddene har vært av en slik art at vannleveransen kan bli borte i lengre tid (hele rørlengder 
må byttes). Denne ledningen bør saneres fra Barnehagen under fylkesvegen og frem til kryssing før 
Skolen. Arbeidet med etablering av tosidig forsyning over tryskillet ved Mosenteret vil bli ferdigstilt i 
løpet av 2017.  Dette vil øke redundansen til nettet i området forsynt av nevnte 280 mm ledning, slik 
at dette området kan forsynes uavhengig av denne. 
 
I forbindelse med utreding av fremtidig avløpsrensing i Nord-Odal kommune, se kapittel 4.4, er et av 
alternativene å legge en overføringsledning fra Mo til Sand over Granerud. Dersom dette realiseres 
kan flere eiendommer i Mo kloakkeres, dvs fra Mo kirke til Thoner-Fjell.     
 

2.3.6 Østsiden 
I dette området er de fleste eiendommer påkoblet vann- og avløpsnettet. Det finnes noen små 
private vannverk i området. Det er også noen private felles avløpsledninger. Hovedledning vann ble 
etablert i 1975, mens avløpsledningene er i PVC fra ca. 1985. Vann og avløpsledninger ligger ikke i 
felles grøfter. 
 

2.3.7 Knapper 
Områder er forsynt med vann fra Botner vannverk. Vannledningsnettet er i relativt god stand med 
lite lekkasjer, men det er mange dårlige vannkummer. Furuholen byggefelt er utbygd 1979/1980 med 
vann-, spillvann- og overvannsnett (PVC). Prærien er spredt bebyggelse som ble etablert 1995-2000-
tallet med vann- og spillvannsnett (PVC). Fra Knapper til Holtgård er ingen eiendommer koblet til det 
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offentlig avløpsnettet. Det ble i 2013-2014 lagt nytt ledningsnett m/pumpestasjon fra Sagmoen til 
Grinda, og beboerne langs ledningen har fått pålegg om tilkobling av både vann og avløp. 
Det er mulig å utvide ledningsnettet ytterligere i dette området. 
Området fra Knapper til Holtgård har i tidligere beregninger om kost/nytte (Hovedplan Avløp /5/) vist 
at området bør prioriteres for utbygginger. 

2.3.8 Austvatn 
Austvatn har kun offentlig vann og avløp i Sollia. Dette ble etablert 2003. Resten av Austvatn har 
private anlegg.  
 
Det har opp gjennom årene blitt utredet og vedtatt flere ganger å legge avløpsledning til Austvatn, 
uten at dette har blitt gjennomført. Potensialet for nye abonnenter er stort. I tillegg er det slik at 
mange beboere på strekningen fra Gardvik til Austvatn har problemer med stabil og sikker 
vanntilførsel. Samtidig vet man at grøftekostnader ved å legge både vann- og avløpsledning er 
kostnadseffektivt. Botner vannverk har få abonnenter og ved å legge vannledning til Austvatn kan 
man øke antall abonnenter med opp mot 30 prosent, som på sikt vil kunne føre til en lavere 
vannavgift for kommunens abonnenter.  Med dette til grunn er ny vann- og avløpsledning til 
Austvatn prioritert i denne perioden, og området er under prosjektering. 

2.3.9 Svenneby  
Området er utenom rensedistriktene i Hovedplan avløp. Området har spredt bebyggelse. 

2.3.10 Råsen vestsiden 
Område med spredt bebyggelse. Området har en slik topografi og tetthet av bebyggelse at avløp fra 
bebyggelsen kan samles med selvfalsledninger og pumpes til eksisterende avløpsnett på østsiden av 
Råsen.  
I forbindelse med kontrollarbeidet med mindre avløpsanlegg har imidlertid deler av dette område 
allerede gjennomført en oppgradering av sine private avløpsanlegg, og det er bare området i 
Verkensgrenda som står igjen. Skal dette område kloakkeres må det legges sjøledning over til østsida 
av Råsen, hvilket er et kostnadskrevende prosjekt. Området har i tidligere beregninger om 
kost/effekt vist seg ikke å være det beste området for utbygging, når man ser på økte årskostnader 
opp mot redusert forurensningsutslipp (Hovedplan for avløp 1998-2001, s. 55). 
 
Med dette til grunn vil området ikke være prioritert for utbygging i denne perioden, men er høyt 
prioritert for neste planperiode (2022-2025). 
 
Foruten dette ønsker Juptjenn å bytte ut gammel støpejernsledning ved samarbeid ved gjennomslag 
under Eidsvollvegen i forbindelse med prosjektet over Solauståa. 
 

2.3.11  Thoner-Fjell  
Fjellskolens vannverk, som er borehull i fjell, dekker 7 abonnenter i området. Avløpet renses ved et 
infiltrasjonsanlegg ved skolen.  
 
I forbindelse med utreding av fremtidig avløpsrensing i Nord-Odal kommune, se kapittel 4.4, er et av 
alternativene å legge en overføringsledning fra Mo til Sand over Granerud. Dersom dette realiseres 
kan store deler av Thoner-Fjell kloakkeres. 
 

2.3.12  Vestsiden 
Området har spredt bebyggelse. I nordre del av området er det mer konsentrert bebyggelse, og det 
er teknisk enkelt å knytte det til nettet. Denne delen bør vurderes tilknyttet avløpsnettet, med 
ledning nordover. 
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2.3.13  Sørkedalen  
Området har spredt bebyggelse. Store deler av sonen kan kloakkeres med selvfallsledninger til en 
hovedpumpestasjon for overføring til Mo. 
 

2.3.14  Grønnerud 
Deler av området har tilknytning til avløpsnettet ved Nesset pumpestasjon. Forholdene ligger til rette 
for at hele området kan tilknyttes avløpsnettet. GIVAS og Juptjenn legger ledninger i forbindelse med 
Statens Vegvesens arbeid med ny gang- og sykkelveg fra Ilgo til Nesset. Prosjektet er i oppstartsfasen. 
 

2.3.15 Nyanlegg, nye utbyggingsområder og utvidede rensedistrikt 
Nye utbyggingsområder 
Tilrettelegging for økt bosetting må være et overordnet mål for tiltakene som gjennomføres. 
Utvikling av nye boområder og næringsområder må derfor settes høyt opp på handlingsplanen. 
 
Når private aktører bygger ut nye boligområder er det praksis i henhold til refusjonsbestemmelsene i 
Plan- og bygningsloven at det er utbygger selv som står for kostnadene. Etter ferdigstillelse vil 
infrastrukturen bli overtatt av GIVAS vederlagsfritt. GIVAS og kommunen vil i slike tilfeller inngå 
private utbyggingsavtaler som beskriver dette. 
 
Ofte vil GIVAS samtidig gjøre oppgraderinger og endringer av nettet som GIVAS skal betale.  
Det er i denne økonomiplanen avsatt en sum penger til utbygningsavtaler, uforutsette hendelser mv. 
Slike prosjekter vil komme inn under denne kategorien.  
  
Utvidede rensedistrikt 
Nord-Odal kommune har gjennomført tilsyn med spredt avløp i kommunen. Det betyr at mange 
innbyggere har fått varsel om pålegg, eller pålegg om utbedring av private septikanlegg. Kostnaden 
for oppgradering av private avløpsanlegg kan være mellom 70.000-100.000 kr per anlegg. 

Dette fører naturlig vis til at innbyggere spiller spørsmålet om man kan samarbeidet om 
ledningsanlegg å tilkobling til offentlig avløp.  

For GIVAS må en knyttes en kost/nytte-vurdering av områder som ønsker kloakkering inklusive 
vurdering av anleggsbidrag.  Ofte vil kost/nytte-vurderinger vise at det i et kort perspektiv ikke er 
lønnsomt med en utbygging, men dersom man ser det et lenger perspektiv (>40 år) vil det ofte være 
lønnsomt. Vurderinger må derfor balanseres med hvor store kostnader dagens abonnenter kan 
belastes med nye utbyggingsområder kontra økte inntekter for alle i et lengre perspektiv. 

Basert på tidligere vurderinger viser tabellen under viser pr på aktuelle nye utbyggingsområdet for 
kloakkering: 

Tabell 11: Vannkvalitet basert Mattilsynets rapporter, mediantall 2016  
Pri. Område Sone Kommentar 

1 Austvatn 2.3.8 Austvatn Ligger i  budsjett 
2 Solaust 2.3.10 Råsen vestsiden Ligger i  budsjett men ikke endelig bestemt 
3 Knapper ti l  Holtgård 2.3.7 Knapper Ikke i  budsjett 
4 Råsen vestside 2.3.10 Råsen vestsiden Ikke i  budsjett 
X Rovelstadgrenda 2.3.4 Bruvoll Per i  dag ikke prioritert, men GIVAS skal 

gjennomføre kost/nytte-analyse for å 
vurdere om prioriteringen bør endres. 
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3 VANNPRODUKSJON 
De fleste av innbyggerne i Nord-Odal får vann fra det private vannverket Juptjenn vannverk. Det er 
tre offentlige vannverk i Nord-Odal; Botner, Fjellskolen og Sollia. 
 

3.1 Botner (VB400) 
 

 
Figur 2: Botner vannbehandlingsanlegg 

Botner vannbehandlingsanlegg forsyner ca. 400 abonnenter/ ca. 840 personer i Gardvik, Knapper og 
Mo. Råvannet kommer i dag fra innsjøen Skiren og fra to grunnvannsbrønner. Råvannet fra Skiren må 
fullrenses og har langt større produksjonskostnad enn råvannet fra grunnvannsbrønnene.  
  
Det ble i 2016 boret nye brønner som blir satt til prøvepumping i 2017. Dette med hensikt i å kutte ut 
Skiren som vannkilde, og kunne benytte den som nødvannsforsyning. 
 
Vannverket har i dag ingen høydebasseng og det er kun en overføringsledning mellom 
vannbehandlingsanlegget og nettet. Et høydebasseng vil bidra til å dekke vannbehovet ved 
ledningsbrudd, i tillegg til å gi spylevann ved spyling av ledningsnettet. GIVAS ervervet i 2017 grunn til 
å kunne bygge høydebasseng inntil vannbehandlingsanlegget. 
 
Tabell 12: Botner vannbehandlingsanlegg 

Antall  abb. Type Brønner Kapasitet Behandling 1 Behandling 2 
Ca. 400 50/50 overflate 

/ grunnvann 
2 1) ~ 30m3/t 2) - Alkalisering med lut 

- Fell ingskjemikalie 
- Oppstrøms sandfiltrering  

- UV 
- Nødklor 

1) Kapasiteten til brønnene er henholdsvis ca  7 m3/t og 14 m3 i  døgnet 
2) Kapasitetsbegrensningen er gitt på UV-anlegget 
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Tabell 13: Vannkvalitet basert Mattilsynets rapporter, mediantall 2016  
Parameter Grenseverdier i 

drikkevannsforskriften Levert vann 

Kimtall  22ºC [pr. ml] <100 0 
Koliforme bakterier [antall/100ml] 0 0 
E.coli  [antall/100 ml] 0 0 
Intestinale enterokokker [antall/100ml] 0 0 
Clostridium Perfringens [antall/100ml] 0 0 
pH 6.5-9.5 7,8 
Farge [mg/l] Anbefalt <20 4 
Jern [mg/l] 0,2 0,0020 
Mangan [mg/l] 0,05 0,0 

 
 
I planperioden skal det gjennomføres følgende tiltak på anlegget: 

- Prøvepumping av nye brønner 
- Nytt høydebasseng (rentvannsbasseng) 
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3.2 Sollia (VB401) 
 

 
Figur 3: Sollia vannbehandlingsanlegg 

Sollia er et lite vannbehandlingsanlegg med grunnvannspumpe i fjell og trykktank. Anlegget ligger 
ikke inne på driftskontrollen, men det er med i prøveplan for vannprøvetagning. 
Anlegget forsyner ca. 20 husstander, og anlegget vil bli nedlagt når overføringsledning fra Mo til 
Austvatn ferdigstilles. 
 
Tabell 14: Sollia vannbehandlingsanlegg 

Antall  abb. Type Brønner Kapasitet Behandling 1 Behandling 2 
Ca. 20 Grunnvann 1 ~ 3 m3/t                     

 
 
Tabell 15: Vannkvalitet basert Mattilsynets rapporter, mediantall 2016  

Parameter Grenseverdier i 
drikkevannsforskriften Levert vann 

Kimtall  22ºC [pr. ml] <100 0,5 
Koliforme bakterier [antall/100ml] 0 0 
E.coli  [antall/100 ml] 0 0 
Intestinale enterokokker [antall/100ml] 0 0 
Clostridium Perfringens [antall/100ml] 0 0 
pH 6.5-9.5 8,1 
Farge [mg/l] Anbefalt <20 2 
Jern [mg/l] 0,2 Ikke rapportert 
Mangan [mg/l] 0,05 0,04 
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3.3 Fjellskolen (VB402) 
 

 
Figur 4: Fjellskolen vannbehandlingsanlegg 

Fjellskolen er et lite vannbehandlingsanlegg med grunnvannspumpe i fjell og trykktank. Anlegget 
ligger ikke inne på driftskontrollen, men det er med i prøveplan for vannprøvetagning. 
Anlegget forsyner ca. 20 husstander. Det er ikke behov for investeringer i perioden. 
 
Tabell 16: Fjellskolen vannbehandlingsanlegg 

Antall  abb. Type Brønner Kapasitet Behandling 1 Behandling 2 
Ca. 20 Grunnvann 1 ~ 3 m3/t                    

 
Tabell 17: Vannkvalitet basert Mattilsynets rapporter, mediantall 2016  

Parameter Grenseverdier i 
drikkevannsforskriften Levert vann 

Kimtall  22ºC [pr. ml] <100 5,5 
Koliforme bakterier [antall/100ml] 0 0 
E.coli  [antall/100 ml] 0 0 
Intestinale enterokokker [antall/100ml] 0 0 
Clostridium Perfringens [antall/100ml] 0 0 
pH 6.5-9.5 8,1 
Farge [mg/l] Anbefalt <20 2 
Jern [mg/l] 0,2 Ikke rapportert 
Mangan [mg/l] 0,05 0,03 
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4 AVLØPSRENSING 
Det er totalt tre renseanlegg i Nord-Odal. De ligger i Sand, Mo, Sollia (Austvatn).  

4.1 Sand Renseanlegg (RA500) 
 

 
Bilde 1: Sand renseanlegg 

Sand renseanlegg ble bygd i 1982 og er et mekanisk-biologisk-kjemisk renseanlegg dimensjonert for 
3000 pe (personekvivalenter). 
 
I utslippstillatelsen fra Fylkesmannen i Hedmark gjeldende fra 12.12.2016 er det stilt følgende 
rensekrav til Sand renseanlegg: 
 
Tabell 18: Rensekrav Sand Renseanlegg  

 P-tot * P-tot * KOF BOF5 
Ant. pe (BOF5) Konsentrasjon 

mg/l 
Rensegrad 

% 
Rensegrad 

% 
Rensegrad 

% 
2000 0,5 95 75 70 

* For P-tot må minst enten konsentrasjonskrav eller renseeffekt overholdes som årsmiddelverdi. 
 
I påvente av endelig avklaring for fremtidens avløpsrensing i Nord-Odal kommune, se kapittel 4.3, 
skal Sand renseanlegg oppgraderes for en levetid på minst 10 år.  Anlegget har fått ny fasade og nytt 
tak, åpne basseng tilhørende biologisk rensetrinn har blitt tildekket og gammel innløpsrist og 
septikrist er byttet ut. Gjenstående tiltak for å nå ønsket levetid er å oppgradere servicedelen 
(arbeidsrom, spiserom, garderobe mm) etter dagens arbeidsmiljøkrav. I tillegg må anlegget 
oppgraderes med tanke på akkreditert prøvetaking.   
 
Følgende tiltak må vurderes rehabilitert eller byttet: 

- Tilrettelegge for akkreditert prøvetaking 
- Mengdemåler for registrering av overløp 
- Vurdere ny servicedel 
- Vurdere å tilpasse kapasitet og renseanlegg for overføring av avløpsvann fra Mo renseanlegg 
- Nytt ventilasjonsanlegg i uren sone (eksisterende er fra 1981) 

 
Dersom levetiden skal økes ytterligere (mer enn 10 år) må flere tiltak gjennomføres. 
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4.2 Mo Renseanlegg (RA550) 
 

 
Bilde 2: Mo renseanlegg 

Mo renseanlegg ble bygd tidlig på 1980-tallet, og er et mekanisk-biologisk-kjemisk anlegg. 
Anlegget er gammelt og nedslitt, og det vil være behov for store rehabiliteringer eller overføring til 
Sand renseanlegg, se  for øvrig se kapittel 4.3. Det er ikke planlagt større investeringer på anlegget, 
kun nødvendig vedlikehold og reparasjoner. 
 
Det er Nord-Odal kommune som er forurensningsmyndighet for Mo renseanlegg. Det vil bli 
utarbeidet ny utslippstillatelse av kommunen. Fylkesmannens utslippstillatelse av 1993 er gjeldende: 
 
Tabell 19: Rensekrav Mo Renseanlegg  

 P-tot * 
Restkonsentrasjon 

P-tot * 
Restmengde 

SS 
Restkonsentrasjon 

SS 
Restmengde 

KOF 
Rensegrad 

Ant. pe 
(BOF5) 

K1  
mg/l 

K2  
mg/l 

 
kg/100 pe,d 

K1  
mg/l 

K2  
mg/l 

 
kg/100 pe,d 

 
% 

1021 0,4 0,8 0,016 25 50 1,0 70 
K1 = midlere utslippskonsentrasjon, K2 = høyeste ti l latte enkeltverdi 
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4.3 Sollia Renseanlegg (RA560) 
 

 
Figur 5: Sollia renseanlegg 

Sollia er et biologisk-kjemisk minirenseanlegg levert av Biovac®, som går under kapittel 12 i 
forurensningsforskriften. Anlegget ble bygd i 2003 for 18 boliger hvor en reaktor er montert i dag (9 
boliger), og det er mulighet for å utvide til to. Anlegget er i dag maksimalt utnyttet, og dersom flere 
abonnenter skal koble seg på, må anlegget utvides med gjenstående reaktor. Renseprosessen 
fungerer bra og Nord-Odal kommune er forurensningsmyndighet for Sollia renseanlegg. Det er ikke 
spesifisert hvilken renseeffekt som er påkrevd, men det er stilt krav til restutslipp. Parameter som blir 
målt er fosfor (Tot-P) og BOF5. 
 
I utslippstillatelsen fra Nord-Odal kommune gjeldende fra 16.01.2003 er det stilt følgende rensekrav 
til Sollia renseanlegg: 
 
Tabell 20: Rensekrav Sollia Renseanlegg  

 P-tot  
Ant. pe (BOF5) Restkonsentrasjon [mg/l] 

60 1,0 
 
Anlegget er ment som en midlertidig løsning inntil Austvatn tilknyttes det resterende avløpsnettet 
med overføringsledning fra Austvatn til Mo.  
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4.4 Fremtidig løsning i et langsiktig perspektiv - Sand og Mo  
På grunn av det store behovet for oppgraderinger av både Sand og Mo renseanlegg, har det gjennom 
flere år vært utredet forskjellige løsninger og alternativer for avløpsrensing i kommunen i et 
langsiktig perspektiv. Flere forskjellige utredninger og rapporter har vært behandlet i Nord-Odal 
kommunestyre, og det vises blant annet til sakene 062/14 (1/10-2014), 041/15 (18/6-2015). 
Blant annet har det vært vedtatt å bygge helt nytt felles renseanlegg på Bunes (Lorthølet), men av 
kostnadsmessige årsaker ble dette trukket tilbake etter anbudsrunden. 
 
Basert på utredninger av Norconsult er dagens konklusjonen at den beste løsningen i et 
livsløpsperspektiv vil være å legge overføringsledning fra Nord-Odal (både Sand og Mo renseanlegg) 
til Skarnes renseanlegg i Sør-Odal. Dette alternativet sammenfaller også med kommunens ønske å 
kunne utnytte området der Sand renseanlegg ligger til andre formål. 
 
Dette alternativet krever samarbeid med Sør-Odal kommune, og Skarnes renseanlegg må øke sin 
kapasitet for å kunne ta i mot økte avløpsmengder. Dersom dette alternativet skal gjennomføres er 
det viktig å inngå en avtale med kommunen i god tid (flere år) før en eventuell ledning kan legges. 
Dette slik at planlagte og allerede nødvendige oppgraderinger og rehabiliteringer av anlegg kan 
sammenfalle med behov for økt kapasitet. GIVAS har dialog med Sør-Odal angående dette ønsket. 
 
Sand renseanlegg har de siste årene blitt oppradert slik at det skal ha en levetid på minimum 10 år. 
Dette gir tilstrekkelig tid til forhåpentligvis å komme til enighet med Sør-Odal kommune om en 
overføringsledning. Alternativet forutsetter selvsagt at det fortsatt viser seg at en 
overføringsledning vil være beste totalt sett i et livsløpsperspektiv, for både innbyggerne i Nord-
Odal og Sør-Odal. 
 
Dersom man ikke kommer til enighet med Sør-Odal i en 5-10 års periode må man vurdere andre 
løsninger i kommunen. Det anbefalte alternativet er i dag å legge en overføringsledning fra Mo til 
Sand over Granerud. Denne løsningen kan også sees som en naturlig første del av en overføring over 
kommunegrensene. Dersom denne løsningen velges må kapasiteten ved Sand renseanlegg økes. 
Dersom dette alternativet gjennomføres vil samtidig deler av Mo (mellom kirke og Fjell-Thoner) og 
store deler av Fjell-Thones komme kloakkeres, se for øvrig kapittel 2.3.5 og 2.3.11. 
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4.5 Slambehandling 
Avvannet slam fra Sand renseanlegg, som også mottar våtslam fra Mo renseanlegg for avvanning, ble 
ut 2015 levert til Slettholen slambehandlingsanlegg. Slettholen er nå stengt for mottak av slam, og 
slam fra Sand renseanlegg leveres derfor til Lysenberget i Kongsvinger kommune. Det vil være slam 
under behandling ved Slettholen ut 2018. På Slettholen blir slammet lagt i ranker og vendt minimum 
en gang i året for hygienisering/stabilisering.  
 
Fylkesmannen i Hedmark har gitt alle kommuner pålegg om å gå bort fra rankekompostering til 
moderne metoder for behandling av slam fra avløp innen 31.12.2019.  
Spesielt for landbruket i vår region er produksjon av matpotet og da spesielt av settepotet sør i 
fylket. Potetproduksjonen har hatt fravær av potetsykdommen potetcystenematode (PCN) som sitt 
største fortrinn og det er av nasjonal interesse at det forblir slik. Fylkesmannens pålegg er å benytte 
termisk hydrolyse som behandlingsmetode da denne medfører sterilisering og nedbryting av alle 
celler i slammet. Slam behandlet i en slik prosess kan spres på landbruksarealer uten risiko for 
spredning av PCN.  
 
Kommunene som omfatter pålegget har gjennomført en møteserie for å legge til rette for et 
samarbeid om å bygge et felles anlegg som innfrir kravene til FIH. Det ble nedsatt en prosjektgruppe i 
2014 som har gjennomført skisseprosjekt. Rapporten fra skisseprosjektet gir anbefalinger om 
teknologivalg, lokalisering og en drøfting omkring ambisjoner og avgrensinger. 
I 2017 har gruppen gått videre med forprosjekt som skal gi endelig avklaring og innstilling til 
kommunene. I framdriftsplanen er det antatt at rapporten skal ferdigstilles høst 2017 slik at det kan 
fattes vedtak i kommunene i løpet av 2018. Arbeidet gjennomføres av Driftsassistansen i Hedmark 
(Rambøll AS).  
 
Et slambehandlingsanlegg kan brukes til å produsere strøm, drivstoff til biler og pellets for gjødsel. 
Det er også mulig å ta inn både avløpsslam, våtorganisk avfall fra husholdningene, avfall fra 
skogbruket og næringsmiddelavfall. Det er mange muligheter, men variasjonen i kostnader og 
kompleksitet er svært store for de forskjellige konseptene. Konklusjonen til prosjektgruppen er å la 
ambisjonsnivået være moderat til å begynne med, men å legge til rette for flere typer utvidelser 
senere. Prosjekteringen av anlegget vil ta høyde for en slik modulær fremgangsmåte allerede fra 
starten av, noe som vil tillate endringer med reduserte kostnader senere. 
 
GIVAS/Fylkesmannen i Hedmark foretok i 2012 en enkel beregning av kostnadene til kommunene 
antatt et nytt slambehandlingsanlegg til 50 millioner kroner. I denne vurderingen er kostnadene til 
Nord-Odal kommune anslått til 0,9 millioner kr/år. 
 
På grunn av stor usikkerhet rundt teknisk løsning, plassering, driftsform og kostnader, er bygging av 
nytt slambehandlingsanlegg ikke inkludert i denne rapporten ut over det som er beskrevet i dette 
kapittelet.  
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5 PUMPESTASJONER, TRYKKØKERE OG HØYDEBASSENG 
 
I vedtatt Hovedplan Avløp er det foreslått å oppgradere alle stasjoner til gjeldende krav og standard. 
Det er også behov for bygges kjørbar veg frem til alle stasjoner, samt erverve grunn til veg og stasjon 
eller gjøre annen avtale som sikrer kjørbar veg og grunn til stasjon.  
I Nord-Odal er det i dag 20 avløpsstasjoner. En detaljert liste over disse kan sees i tabellen under. 
 
Tabell 21: Pumpestasjoner – Nord-Odal 
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1 PA501 Framnes 1979 Ja  Ja  Våt 2 Nei/ 
Nei  

Nei  Privat, 
34/211 

Dårl ig hus, 
betongsump, ingen veg.  

2 PA502 Blekastad 2016 Ja  Ja  Tørr 2 Nei/ 
Nei  

Ja  NOK,  
34/67 

OK s tasjon, OK veg. 

3 PA503 Nesset 2005 Nei  Ja  Våt 2 Nei/ 
Nei  

Nei  Privat,  
12/1 

Mangler veg til 
s tasjonen og kun 
overbygg over kummer. 

4 PA504 Sandfossen 2012 Ja  Ja  Tørr 2 Ja/ 
Ja  

Kl4 NOK,  
34/2 

OK s tasjon, OK veg. 

5 PA505 Syverstuen 1980 Ja  Nei  Våt 2 Nei/ 
Nei  

Nei  Privat, 
34/36 

Rehabilitering av 
s tasjon. Veg bygd 2016 

6 PA506 Templet 1980 Ja  Nei  Våt 2 Nei/ 
Nei  

Nei  Privat, 
 34/4 

Rehab. bør prioriteres.  
Veg bygget 2016 

7 PA507 Ekerbekken  1980 Ja  Nei  Våt 2 Nei/ 
Nei  

Nei  Privat, 
31/14 

Vegen OK. 
Grunneieravtale, 
problemer ved flom, 
dårl ig vanntrykk.  

8 PA508 Skjeppestad 1981 Ja  Nei  Våt 2 Nei/ 
Nei  

Nei  Privat, 
30/9 

OK s tasjon, OK veg. 

9 PA509 Trudvang 1985 Ja  Nei  Våt 2 Nei/ 
Nei  

Nei  GIVAS, 
27/138 

Vegen OK. 

10 PA510 Evjebakken 2008 Ja  Ja  Tørr 2 Nei/ 
Nei  

Nei  NOK, 
36/86 

OK s tasjon, OK veg. 

11 PA511 Hesbråten 1980/
85 

Ja  Nei  Våt 2 Nei/ 
Nei  

Nei  Privat, 
36/11 

Fors lått nedlagt. 
Stas jonen er gammel og 
s l itt. 

12 PA512 Mel lem 1979 Ja  Nei  Våt 2 Nei/ 
Nei  

Nei  NOK, 
35/137 

 

13 PA513 Granerud 1979 Ja  Nei  Våt 2 Nei/ 
Nei  

Nei  Privat, 
36/37/3 

Veg ok, trenger ett 
grus lass i nedkjøring og 
beising av s tasjon.  

14 PA551 Snippen 1982 Ja  Nei  Våt 2 Nei/ 
Nei  

Nei  Privat, 
51/5 

Problemer ved stor 
flom. 

15 PA552 Mo bru 1985 Ja  Ja  Våt 2 Nei/ 
Nei  

Nei  NOK,  
51/97 

Veg og dri ftskontroll er 
OK. 

16 PA553 Nor 1985 JA Nei  Våt 2 Nei/ 
Nei  

Nei  GIVAS, 
50/113 

Veg er OK. 

17 PA554 Sandholen 1988 JA Nei  Våt 2 Nei/ 
Nei  

Nei  Privat, 
49/109 

Veg men må ordne 
grunneieravtale  

18 PA555 Årstad 2004 JA Nei  Våt 2 Nei/ 
Nei  

Nei  Privat, 
49/133 

Betongsump, må lage 
ny veg hos  grunneier. 
Grunneier er ok til ny 
veg.  

19 PA557 Midtsund 1992 Nei  Nei  Våt 1 Nei/ Nei   Stas jonen er ti l et privat 
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Nei  hus , ingen vann, 
grunneieravtale. 

20 PA558 Sagmoen 2013 JA JA Våt 2 Ja/ 
Ja  

Kl . 4 GIVAS, 
49/542 

Skjøte tinglyst 
14.3.2017 

 
I henhold til oversikten vil det være nødvendig å bygge et nytt høydebasseng  på Botner. Dette for å 
heve kapasiteten fra Botner når det gjelder normal forsyning,  brannvann og vann til spyling av 
ledningsnettet   
 
 
Tabell 22 Trykkøkere, høydebasseng og vannmålere - Nord-Odal 

N
r. 

 N
av

n 

An
la

gt
 

O
ve

rb
yg

g 

Ti
lk

ob
le

t d
rif

ts
ko

nt
ro

ll 

An
t. 

pu
m

pe
r 

Ko
m

m
un

ik
as

jo
n 

Si
kr

in
g 

Ko
m

m
en

ta
r 

Ti
lta

k 

 Basseng/høydebasseng 
1 VB 700 Botner  Ja  Ja   Bredbånd Alarm   
2 HB Botner  Ja  Ja   Bredbånd Alarm Bygges  i ti lknytning 

ti l  VB700 
Innen 3 år: Bygge 
nytt høydebasseng 
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6 INVESTERINGSPROSJEKTER 
 
Basert på drøftelsene i dette dokumentet viser Tabell 23, Tabell 24 og Tabell 25 planlagte 
investeringsprosjekter i perioden 2018-2021. Tabellen inkluderer også en del prosjekter med planlagt 
oppstart etter dette. Disse er uthevet i kursiv. Årsaken til dette er at lekkasjer, utbygginger av andre 
etc. kan føre til at oppsatt prioriteringsliste vil bli endret. Det er viktig at dette dokumentet, som et 
planverktøy, også inneholder disse prosjektene slikt at vi raskt kan ta beslutninger om 
omprioriteringer i forbindelse med årsaker som nevnt over. 
 
Under kommer forklaring til begrepene i tabellene: 
Nr (kode):  
NV:  Nord-Odal Vann 
NA:  Nord-Odal Avløp 
NVA:  Nord-Odal Vann og Avløp (fellesprosjekt/ fellesgrøft 1/3 vann, 2/3 avløp) 
 
Ledningsnett saneringsprosjekter:  
Dette er prosjekter der vi erstatter eksisterende ledningsnett med nye ledninger, eller vi kan fornye 
ledningsnettet ved bruk av «no-dig» metoder (fornye rør uten å måtte grave opp). Det er i hovedsak 
to årsaker til at det gjennomføres saneringsprosjekter: 

- Separering av ledningsnettet der spillvann og overvann går i samme ledning (AF-
fellesledning) 

- Gjentatte lekkasjer eller andre driftsforstyrrelser medfører at ledningsnettet må byttes. 
 
Ledningsnett nyanlegg:  
Det er prosjekter der vi legger ledningsnett der det tidligere ikke har vært noe. Det er i hovedsak to 
årsaker til at det gjennomføres: 

- Utbygging av nye områder. 
- Områder der bebyggelsen i dag ikke har offentlig vann eller avløp. 

 
Gravekostnader pr meter grøft: 
Det er alltid vanskelig å beregne kostnadene for vann- og avløpsanlegg. Dette skyldes at det ofte er 
usikkert om hva som finnes i grunnen på grunn av at kartdata ikke er oppdatert/korrekt. I tillegg kan 
grunnforholdene avvike fra antagelsene. 
 
Det er foretatt en kostnadskalkyle for prosjektene basert på GIVAS egne erfaringstall for 
gravekostnader, material, prosjektadministrasjon, se Tabell 22. Pris pr meter i tabellen oppgitt i 
2018-kroner. Prisen er oppjustert med Byggkostnads-indeks på 2,7% etter planlagt oppstartsår. 
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Tabell 23: Pris per meter grøft (graving og materialkostnader) (2018-priser) 
Vanskelighetsgrad Dimensjon Vannledning eller 

pumpeledning (1 rør) 
Avløp og overvann 1) 

(privat vann) (2 rør) 
Vann- avløp og 

overvann (3 rør) 

Lett 
Små dim kr 1 000 kr 3 800 kr 5 700 

Medium dim kr 1 300 kr 4 500 kr 6 700 

Store dim kr 1 700 kr 5 400 kr 8 100 

Middels 
Små dim kr 1 700 kr 5 200 kr 7 700 

Medium dim kr 2 100 kr 6 200 kr 9 200 

Store dim kr 2 900 kr 7 400 kr 11 100 

Vanskelig 
Små dim kr 3 100 kr 7 700 kr 11 500 

Medium dim kr 3 800 kr 9 300 kr 13 900 

Store dim kr 5 300 kr 10 900 kr 16 300 
1) Antatt privat vannverk bekoster 1/3 av prosjektet – Gjelder Nord-Odal og Eidskog 

 
 
Lett:   Enkle forhold (Finmasser/ lite infrastruktur)  
Middels:  Medium forhold (Noe Ustabile masser / Bygater, infrastruktur) 
Vanskelig:  Vanskelig forhold (fjell eller høyt grunnvann/ vanskelige Bygater ) 
 
Små dimensjoner:  VL/PL(110-160), SP(160-200), OV(250-315)  
Medium dimensjoner:  VL/PL(225-250), SP(160-200), OV(315-400) 
Store dimensjoner:  VL/PL(315-400), SP(160-200), OV(530-630) 
Hvor VL= vannledning, PL= pumpeledning, SP=spillvannsledning, OV=overvannsledning 
 
 
Soner: 
2.3.1 Sand sentrum 
2.3.2 Granerud 
2.3.3 Breiby 
2.3.4 Bruvoll 
2.3.5 Mo sentrum 
2.3.6 Østsiden 
2.3.7 Knapper 
2.3.8 Austvatn 
2.3.9 Svenneby 
2.3.10 Råsen vestsiden 
2.3.11 Thoner-Fjell 
2.3.12 Vestsiden 
2.3.13 Sørkedalen 
2.3.14 Grønnerud  
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Tabell 24: LEDNINGSNETT SANERINGSPROSJEKTER – Investeringsprosjekter 
Nr Tekst 
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NA.1 Rehabilitering av kummer 
Magsinbekken 2.3.1 2018 Stk 0 0,0 0,2 0,2 

NV.2 Sanering Mo bhg - Mo skole 2.3.5 2018 540 2 100 1,1 0,0 1,1 
NA.3 Rehabilitering av kummer 2.3.1 2019 Stk 0 0,0 0,3 0,3 
         
NA.4 Sanering Prestberget  2.3.1 2022 800 5 700 0,0 5,0 5,0 

NVA.5 
Sanering Østmoåsen, etappe 1 
(Åsveien 10-25)  2.3.5 2022 350 5 700 0,7 1,5 2,2 

NVA.6 Sanering Østmoåsen, etappe 2 
(Åsvegen 25-41) 2.3.5 2022 250 5 700 0,5 1,1 1,6 

NVA.7 Sanering Østmoåsen, etappe 3 
(Engvegen 1 - Åsvegen 41) 2.3.5 2022 380 5 700 0,8 1,6 2,4 

NVA.8 Sanering Østmoåsen, etappe 4 
(Engvegen 9 - Åsvegen 57 og 65 ) 2.3.5 2022 450 5 700 0,9 1,9 2,8 

SUM SUM Sanering Nord-Odal 2018-2021         1,1 0,5 1,6 
 
 
Tabell 25: LEDNINGSNETT NYANLEGG – Investeringsprosjekter 
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NA.10 Råsen vestside (ti l  Soløst) 2.3.1 2018 900 1 000 0,0 0,9 0,9 
NVA.11 Overføring ti l  Austvatn, etappe 2 1) 2.3.13 2018 3 200 4 500 4,8 9,6 14,4 
NVA.12 Overføring ti l  Austvatn, etappe 3 2.3.13 2019 1 800 2 900 1,8 3,6 5,4 
NVA.13 Overføring ti l  Austvatn, etappe 4 2.3.13 2019 550 4 500 0,8 1,7 2,5 
. Anleggsbidrag Austvatn , 150 abb. 2.3.13 2019   -3,8 -3,8 -7,5 
         

NVA.14 
Legge ned Mo Renseanlegg og 
pumpe til Sand RA: Ledningsnett 
mellom  Mo og Granerud 2.3.5 2022 5 000 3 800 7,0 14,0 21,0 

NVA.15 Overføring Knapper til Botner VB 2.3.7 2022 2 300 1 300 1,1 2,1 3,2 
SUM SUM Nyanlegg 2018-2021         3,7 12,0 15,7 

1) Første etappe er gi tt i budsjett 2017, og er ikke inkludert i  tabellen. 
 
 
  

                                                                 
1 Pris  pr meter oppgitt i 2018-kroner. Pri sen er oppjustert med Bygg kostnads-indeks på 2,7 % etter planlagt oppstartsår i  
kolonner for sum kostnader 
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Tabell 26: VANNBEHANDLING, AVLØPSRENSING, PUMPESTASJONER – Investeringsprosjekter  
Nr Tekst 
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NA.16 Oppgraderinger Sand Renseanlegg 2.3.1 2018 1 0,5 0,0 0,5 0,5 
NV.17 Høydebasseng - Botner 2.3.7 2018 1 2,0 2,0 0,0 2,0 
NV.18 Tilkobling nye brønner Botner 2.3.7 2018 1 0,3 0,3 0,0 0,3 
NA.19 Pumpestasjon overføring Austvatn 2.3.8 2018 1 3,6 0,0 3,6 3,6 
NA.20 Veger ti l  pumpestasjoner  2018 1 0,5 0,0 0,5 0,5 
NA.21 Nye/rehabil itering pumpestasjoner  2018 2 1,5 0,0 1,5 1,5 
NA.22 Oppgraderinger Sand Renseanlegg 2.3.1 2019 1 0,5 0,0 0,5 0,5 
NA.24 Nye/rehabil itering pumpestasjoner  2019 1 1,0 0,0 1,0 1,0 
NA.25 Nye/rehabil itering pumpestasjoner  2020 1 1,0 0,0 1,1 1,1 
NA.26 Sand renseanlegg ventilasjon 2.3.1 2021 1 0,5 0,0 0,5 0,5 

NA.27 
Rehab Pumpestasjoner: 
Rahabiltering, veier og 
driftsovervåkning   2021 1 1,0 0,0 1,1 1,1 

         
NA.28 Ny spisedel på Sandrenseanlegg 2.3.1 2022 1 0,3 0,0 0,3 0,3 

NA.29 
Legge ned MO Renseanlegg og 
pumpe til Sand: Riving og bygge 
pumpestasjon 2.3.5 2022 1 2,5 0,0 2,8 2,8 

NVA.30 
Legge ned MO Renseanlegg og 
pumpe til Sand:pumpestasjoner 
trukkøkere overføring Mo til Sand 2.3.5 2022 1 2,5 0,9 1,9 2,8 

SUM ANLEGG Nord-Odal 2018-2021     2,3 10,3 12,6 
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Basert på Tabell 23, Tabell 24 og Tabell 25 gir tabellen under en oversikt over investeringsrammene 
for de forskjellige kategorier av prosjekter i perioden 2018-2021. 
Det er i tillegg inkludert en sum for fellesprosjekter og en for uforutsett, utbyggingsavtaler mm. 
 
 
Tabell 27: OPPSUMMERING – Investeringsprosjekter 2018-2021 

 
Tekst 

Sum Vann 
(mill kr) 

Sum Avløp 
(mill kr) 

Sum Totalt 
(mill kr) 

LEDNINGSNETT SANERINGSPROSJEKTER 1,1 0,5 1,6 
LEDNINGSNETT NYANLEGG 3,7 12,0 15,7 
VANNBEHANDLING,  AVLØPSRENSING,  PUMPESTASJONER 2,3 10,3 12,6 
ANDEL FELLESPROSJEKTER 1) 0,1 0,1 0,2 
UTBYGGINGSAVTALER OG UFORUTSETT 2,6 2,7 5,3 
SUM TOTALT 2018-2021 9,8 25,6 35,4 
    
RAMME TOTALT 2018-2021 2)  6,8 18,0 24,8 
UBRUKT LÅNERAMME 2017 (prognose) 3,0 7,6 10,6 

SUM TOTALRAMME 2018-2021 9,8 25,6 35,4 
1) Fellesprosjekter er investeringer i  bygg, biler og annet som skal fordeles på alle kommunene. 

Fordelingsnøkkelen er eierandelen i  henhold ti l  selskapsavtalen.   
2) Se i  Tabell  27 for detaljer. 

 
Mer følgende til utbyggingsavtaler og uforutsett: 
Det vil alltid kunne oppstå uforutsette hendelser som bla. tomteutvikling og næringsutbygging, 
lekkasjer, havari av maskiner og utstyr m.m. som gjør at GIVAS må gjennomføre prosjekter som hittil 
er ukjent og ikke omtalt i denne rapporten. Det er viktig å avsette en sum til slike prosjekter for at 
GIVAS skal kunne handle raskt og effektivt, og for at oppsatt planlagt prosjektliste skal bli minst mulig 
berørt.  
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7 ØKONOMI 

7.1 Generelt 
Basert på investeringene som beskrevet i kapittelet foran samt prisstigning og rente som beskrevet i 
innledende kapitler viser dette kapittelet driftsbudsjett og gebyrutvikling. 
 
På grunn av relativt store positive fond i dag vil det ikke være behov for store gebyrendinger i 
kommunen, faktisk er det stipulert at avløpsgebyret vil være uforandret i hele perioden, mens 
vanngebyret vil øke i takt med generell prisvekst.  
 
Merk at det for avløp ikke er budsjettert med de store investeringene på avløpsrensesiden som 
beskrevet i kapittel 4.4 og 4.5. Dersom dette gjennomføres vil avløpsgebyret måtte økes betraktelig.  
 
Gebyrendringene i denne planen er basert på total sum for alle abonnenter. Det vil si at det ikke er 
foretatt noen kostnadsdeling mellom de forskjellige abonnentsgruppene. GIVAS må uavhengig av 
gebyrstruktur ha inndekking for kostnadene via selvkostprinsippet. 
 

7.2 Investeringer og Restverdi 
Tilstandsvurderingen viser at det er store behov for investeringer innenfor både vann og avløp. Det 
er ingen investeringer innenfor septik.  
Det er lagt opp til en investeringsramme som vist i Tabell 27 under. Merk at regnskapstall for 2017 er 
prognosetall (*). 
 
 
Tabell 28: Investeringsrammer og regnskapstall – Nord-Odal (mill. kr) 

År Vann 
Ramme 

Vann 
Regnskap 

Avløp 
Ramme 

Avløp 
Regnskap 

SUM 
Ramme 

SUM 
Regnskap 

2006 0 0 207 207 207 207 
2007 0 0 0 0 0 0 
2008 853 853 243 243 1 096 1 096 
2009 0 0 0 0 0 0 
2010 0 0 613 613 613 613 
2011 504 504 1 657 1 657 2 161 2 162 
2012 1 930 1 930 3 251 3 251 5 181 5 181 
2013 500 90 4 500 4 889 5 000 4 979 
2014 2 000 904 9 812 6 893 11 812 7 798 
2015 2 000 0 4 500 682 6 500 682 
2016 2 000 101 4 500 4 159 6 500 4 260 
2017 2 000 1 597* 4 500 4 403* 6 500 6 000* 
2018 4 700   12 100   16 800 0 
2019 1 700   4 500   6 200 0 
2020 1 700   4 500   6 200 0 
2021 1 700   4 500   6 200 0 

SUM totalt 2006-2021 21 587 5 979 59 383 26 997 80 970 32 976 

SUM totalt 2018-2021 9 800 0 25 600 0 35 400 0 
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Basert på investeringene som vist i Tabell 27, viser Figur 6 og Figur 7 investeringer, avskrivninger og 
restverdi for henholdsvis vann og avløp i Nord-Odal.  
 
Figurene viser at restverdien (bokført verdi av anleggene) øker i perioden. Dette skyldes at 
investeringene er større enn avskrivningene. Dette vil medføre økte kapitalkostnader i perioden. 
 
Merk at Nord-Odal per i dag har en overvekt av gamle anlegg som er avskrevet. Det betyr at 
restverdien er lav, sammenlignet med andre kommuner. Det er derfor naturlig og riktig å øke 
investeringstakten i kommunen. 
 

 
Figur 6: Investeringer og restverdi, vann Nord-Odal 

 

 
Figur 7: Investeringer og restverdi, avløp Nord-Odal  
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Investeringer, avskrivninger og restverdi - Vann Nord-Odal 
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7.3 Budsjett og gebyrberegning - Generelt 
Investeringsrammen som er satt opp, i tillegg til renteberegning og økning i driftskostnadene som 
beskrevet i denne rapporten, fører til økninger i gebyrene som vist i Figur 8 og Figur 9 for henholdsvis 
vann og avløp. Nord-Odal kommune håndterer selv septiktømming i kommunen, og dette er derfor 
ikke inkludert. 
 
Tabell 28 viser antagelser i beregningene. I tillegg følger avskrivningene som direkte funksjon av 
tidligere og planlagte investeringer. 
 
Tabell 29: Antatt årlig prisvekst i %, samt rentenivå per år.  

Stilling 2018 2019 2020 2021 
Lønnsutgifter 3,0 3,1 3,9 3,9 
Driftsutgifter 1,9 1,7 1,9 1,9 
Rentenivå 2,2 2,6 2,9 2,9 

 
 
Forklaring til figuren: 
Investeringsramme:  Viser forutsatt investeringsramme. 
 
Årsgebyr (kr/årlig):  Årsgebyr for en familie med forbruk 150m3 årlig forutsatt beregnet   
eks mva  gebyrøkning i prosent. Vannmålerleien er fordelt 50% hver på vann  
   og avløp. For septik gjelder årsgebyr ved standard tømming hvert 2. år.  
 
Gebyrendring (%/kr):  Viser økning  i de totale gebyrinntektene fra året før.  
   Gebyrinntektene er basert på et forbruksgebyr og et abonnementsgebyr. Det 
   betyr at avhengig av hvordan gebyrøkningen fordeles, kan abonnenter 
   oppleve avvik fra beregnet total gebyrøkning. Det er i denne økonomiplanen 
   ikke inkludert vurdering av dette.  
 
Over /underskudd:  Viser overskudd eller underskudd gjeldende år.  
 
Fond /Merforbruk:  Viser akkumulert overskudd eller underskudd. Fond er positivt, mens  
   merforbruk angir negative tall. 
      
Driftskostnader:  Inneholder lønnskostnader, generell drift samt refusjoner og overføringer. 
 
Kapitalkostnader:  Inneholder rentekostnader og avskrivninger.  Rentekostnader beregnet i 
   henhold til gjeldende regler for selvkostberegning. Avskrivninger er beregnet 
   og basert på tidligere og fremtidige investeringer. (Ledningsnett har  
   avskrivningstid på 40 år, tekniske anlegg har avskrivningstid på 20 år, mens 
   data (inkl. driftskontroll) har avskrivningstid på 5 år). 
 
Gebyrinntekter:  Inntekter fra forbruksgebyr, abonnementsgebyr, vannmålerleie og  
   tilkoblingsgebyr. 
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7.4 Budsjett og gebyrberegning - Vann 
 
 Tabell 30: Gebyrutvikling Vann Nord-Odal 
Gebyrutvikling 2018 2019 2020 2021 

Investeringsramme (tkr) 1 700 1 700 1 700 1 700 
Årsgebyr 150 m3 (kr/årlig) 4 948 5 121 5 300 5 486 
Gebyrendring (%) 0,0 % 3,5 % 3,5 % 3,5 % 

Gebyrendring (kr) 0 216 224 232 

Overskudd (+)/Underskudd (-) (tkr) -604 -378 -157 0 

Fond (+)/Merforbruk (-) (tkr) 0 -378 -535 -535 
 
 

 
Figur 8: Budsjett for vann Nord-Odal 
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7.5 Budsjett og gebyrberegning - Avløp 
 
Tabell 31: Gebyrutvikling Avløp Nord-Odal 
Gebyrutvikling 2018 2019 2020 2021 

Investeringsramme (tkr) 4 500 4 500 4 500 4 500 
Årsgebyr 150 m3 (kr/årlig) 5 256 5 256 5 256 5 256 
Gebyrendring (%) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Gebyrendring (kr) 0 0 0 0 

Overskudd (+)/Underskudd (-) (tkr) 0 -490 -675 -1 105 

Fond (+)/Merforbruk (-) (tkr) 3 325 2 835 2 160 1 055 
 

 
Figur 9: Budsjett for Avløp Nord-Odal 

NB: Merk at den store investeringen som må komme på avløpssiden i Nord-Odal som følge av 
framtidig løsning for avløpsrensing, se kapittel 4.4, er ikke inkludert i denne tabellen, da det fortsatt 
er stor usikkerhet knyttet til valgt løsning. 
 
  

2018 2019 2020 2021
Driftskostnader 5 529 5 675 5 847 6 033
Kapitalkostnader 1 752 2 347 2 611 2 856
Gebyrinntekter 7 281 7 532 7 783 7 785
Fond 3 325 2 835 2 160 1 055
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7.6 Gebyrberegning – Rentesimulering 
For å belyse effekten på årsgebyr for abonnent ved en renteendring er det gjennomført en 
rentesimulering. Simuleringen er utført for 2021, siste år i perioden. Det innebærer at simuleringen 
viser hva årsgebyret må være for å gi samme årsresultat som i base case ved en renteendring. 
Hovedscenario er en rente på 2,9 % i 2021. Simuleringen er gjort med utfallsrom 1 % og 5 % rente. 
Årsgebyret for 2021 er inklusive mva. og beregnet ved et forbruk på 150 m3.  
 
Figur 10 viser beregnet årsgebyr inkl. mva. i 2021 for Nord-Odal Vann og Avløp ved ulike 
rentescenarier. Ved en rente på 5 % i 2021, vil gebyret på vann ved et forbruk på 150 m3 øke fra 
6.857 kr til 7.585 kr, dvs. en økning på 727 kr. Årsgebyr på avløp vil øke fra 6.570 kr i hovedscenario 
til 7.312 kr ved 5 % rente, en økning på 742 kr.  

 
Figur 10: Rentesimulering vann og avløp Nord-Odal 
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7.7 Oppsummering - Gebyrøkning 
Basert på beregningene i kapittel 7.3 viser tabellen under en oppsummering av gjennomsnittlig 
gebyrøkning. I tillegg er det gitt en forklaring der gebyrene øker med enn det økningen av generelle 
driftskostnader (KPI og lønnsvekst) skulle tilsi. 

Område Gebyrøkning2 Forklaring 

Vann 2,6% - På grunn av at tidligere års mindreforbruk er forfalt, må det 
budsjetteres med driftsunderskudd i  starten av perioden 

- Overgang fra arealberegning ti l  vannmålere medfører 
reduserte gebyrinntekter i  perioden 

- Økte kapitalkostnader (både avskrivninger og 
rentekostnader) som følge av økte investeringsrammer 
(investeringer større enn avskrivninger) 

- Økt rente og lønnsvekst mot slutten av perioden 
- Gj.snitt økning i  perioden er i  tråd med lønns- og prisvekst 

Avløp 0% - Økte kapitalkostnader (både avskrivninger og 
rentekostnader) som følge av økte investeringsrammer 
(investeringer større enn avskrivninger) 

- Overgang fra arealberegning ti l  vannmålere medfører 
reduserte gebyrinntekter i  perioden 

- Økt rente og lønnsvekst mot slutten av perioden 
- På grunn av tidligere års mindreforbruk er det budsjettert 

med uendrede gebyrer. Som følge av dette må det forventes 
gebyrøkning ved slutten av perioden. Endrede forutsetninger 
kan medføre gebyrøkning tidligere enn antatt.  

 

Merk at et for avløp ikke er budsjettert med de store investeringene på avløpsrensesiden som 
beskrevet i kapittel 4.4 og 4.5. Dersom dette gjennomføres vil avløpsgebyret måtte økes betraktelig.  

  

                                                                 
2 Årlig gjennomsnittl ig gebyrøkning 2018-2021 
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