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1 INNLEDNING 

 Generelt 1.1
Dette dokumentet er en kombinert hovedplan og saneringsplan for Grue 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).  
 

 Bakgrunnsdata 1.2
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/ Grue kommune Kommuneplan, Arealdel 2013-2023 
/2/ GIVAS – ROS-Analyse 
/3/ COWI «GIVAS IKS - Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) av kommunalt avløpsnett 
/4/  Norsk Vann – «Tilstandsvurdering av kommunale vann- og avløpstjenester»  
 

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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 Framtidsprognose 1.3
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, kap. 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, kap. 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.  

 
 
 
  



VEDLEGG C - GRUE 
TILSTANDSVURDERING OG PROSJEKTFORSLAG 

02.01.05 - Økonomiplan 2018-2021 - VEDLEGG C - Grue  6 

 Overordnet tilstandsvurdering – BedreVann 1.4
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 Mangelfull  

Alt levert vann har vært hygienisk 
betryggende, men framkommer 

med «Mangelfull» pga behov for 
UV-fi lter. 

Bruksmessig vannkvalitet 15 % God God  
Leveringsstabil itet 15 % God God  
Alternativ forsyning  10 % God God  
Ledningsnettets funksjon 20 % Dårlig Dårlig Skyldes lekkasjeprosent (>40%) 

 
Det er i denne handlings- og økonomiplanen avsatt penger til tiltak på Granli vannverk for å installere 
en ekstra hygienisk barriere. Dette vil gi vurdering «God» på dette kriteriet. 
Reduksjon av lekkasjeprosent er et langsiktig mål som krever kontinuerlig fokus på sanering og 
lekkasjesøk. GIVAS har redusert lekkasjeandelen vesentlig de siste 10 årene, man fortsatt gjenstår 
mye, se kapittel om Granli 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 God  

 
På avløpssiden er det kun logistikk rundt slamutkjøring som medfører at ikke alle kriteriene gir 
vurdering «God». Resultatet på ledningsnettets funksjon vil imidlertid variere fra år til år da flere 
områder er utsatt for tilbakeslag og kjelleroversvømmelser på grunn av ledningsnett med lite fall, 
blant annet på Vollermoen. 
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2 LEDNINGSNETT 

 Lengde, material og alder - Statistikk 2.1
Dette kapittelet angir statistikk for ledningsnettet. Tallene er hentet fra kartverket (Gemini VA). 
Driftsstatisktikk er hentet fra Bedre Vann 2016 (Norsk Vann). 
 
GIVAS har de siste årene prioritert oppmåling og oppdateringer av kartverket (Gemini VA). I Grue er 
alle synlige kummer innmålt med GPS, og kartverk er oppdatert med bildedokumentasjon. Tidligere 
rørinspeksjoner er blitt lagt inn i Gemini og nye rørinspeksjoner blir registrert fortløpende. Selv med  
fokus de siste årene på forbedringer på kartverk vil det ta en del år før vi har et godt kartverk.  

2.1.1 Vannledninger 
Det er i Grue kommune 100 km vannledninger. Ledningsmaterialet består i hovedsak av PVC (49 %), 
PE (29 %), asbestsement (13 %) og jern/stål (8 %). Tabellen under viser alder og 
materialsammensetning for vannledningsnettet. 
 
Tabell 3: Alder på ledningsnett (ref. Gemini VA 2017) 

 Alder: 
 km % 
Før 1940: 3,9 4 % 
1940-1959: 0,1 0 % 
1960-1979: 43,4 44 % 
1980-1999: 21,9 22 % 
2000-: 21,1 21 % 
Ukjent: 9,0 9 % 
Totalt: 99,5 100 % 

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

 Material 
 km % 
Asbestsement: 12,6 13 % 
Støpejern, duktilt: 4,1 4 % 
Støpejern, grått: 0,2 0 % 
Jern/Stål, uspesifisert/annet: 3,8 4 % 
Betong: 0,1 0 % 
PVC (Plast): 48,9 49 % 
PE (plast): 29,2 29 % 
GUP (Glassfiberarm plast): 0,0 0 % 
PPDV (Dobbeltvegg plast): 0,0 0 % 
Annet: 0,3 0 % 
Ukjent: 0,3 0 % 
Totalt: 99,5 100 % 

  

2.1.2 Avløpsledninger 
Det er i Grue kommune 68 km avløpsledninger (spillvann, overvann og fellesledninger). Nettet består 
av 42 km spillvannsledninger, 25 km overvannsledninger og 1 km fellesledninger.  Tabell 5 og Tabell 6 
viser alder og materialsammensetning for avløpsnettet.  
 
Det meste av avløpsledningsnettet i Grue er ikke angitt med alder i Gemini VA. Dette gjelder blant 
annet det meste av avløpsnettet i og rundt Kirkenær sentrum. Det antas at mye av 
avløpsledningsnettet, som mangler dato, stammer fra samme periode som renseanlegget på 
Kirkenær som ble bygget i 1976. I tillegg viser arkivet påkoblingssøknader og utbygginger for 
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perioden 1959-1962. Gjennom arkivet er det mulig å fastslå alder med en viss sikkerhet, basert på 
ledningsmateriell og alder på de tilkoblede husene.   
 
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 % 1,4 6 % 0,2 21 % 1,6 2 % 
1960-1979: 1,8 4 % 1,2 5 % 0,2 32 % 3,3 5 % 
1980-1999: 7,4 18 % 0,2 1 % 0,0 0 % 7,7 11 % 
2000-: 1,2 3 % 1,0 4 % 0,0 0 % 2,2 3 % 
Ukjent: 31,5 75 % 21,1 85 % 0,4 47 % 52,9 78 % 
Totalt: 42,0 100 % 24,9 100 % 0,8 100 % 67,7 100 % 

 
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: 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 
Støpejern, grått: 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 
Jern/Stål, uspesifisert/annet: 0,3 1 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,3 0 % 
Betong: 0,0 0 % 20,8 83 % 0,8 100 % 21,6 32 % 
PVC (Plast): 40,3 96 % 1,2 5 % 0,0 0 % 41,5 61 % 
PE (plast): 0,7 2 % 0,2 1 % 0,0 0 % 0,9 1 % 
GUP (Glassfiberarm plast): 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 0,0 0 % 
PPDV (Dobbeltvegg plast): 0,0 0 % 0,6 2 % 0,0 0 % 0,6 1 % 
Annet: 0,0 0 % 1,2 5 % 0,0 0 % 1,2 2 % 
Ukjent: 0,7 2 % 0,9 3 % 0,0 0 % 1,6 2 % 
Totalt: 42,0 100 % 24,9 100 % 0,8 100 % 67,7 100 % 

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) 382   
- Andel nyanlegg, gjennomsnitt siste 3 år 57 Meter/år  
- Andel sanering, gjennomsnitt siste 3 år 453 Meter/år 0,5 % 
Teoretisk fornyelsesbehov 1) 891 Meter/år 0,9 % 
Antall  lekkasjereparasjoner i  snitt siste tre år 0,03 Per km. Ledning  
Lekkasjeprosent 44 %  
    
Avløp    
Gjennomsnittl ig anlagt ledningsnett siste 3 år (nyanlegg + sanering) 326 Meter/år  
- Andel nyanlegg, gjennomsnitt siste 3 år 117 Meter/år  
- Andel sanering, gjennomsnitt siste 3 år 209 Meter/år 0,5 % 
Teoretisk fornyelsesbehov 2) 468 Meter/år 1,1 % 
Kloakkstopper antall/km spillvannsledning, snitt siste tre år 0,04 Ant/km.ledning  
Gjennomsnittet av kjelleroversvømmelser, siste tre år 0,24 Ant/1000 innb.  

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

År 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 
Antall brudd: 2 2 4 13 1 5 5 3 

 
I henhold til Gemini VA driftsstatistikk har følgende lendinger hatt mer enn 2 brudd siste 10 år: 
 
Tabell 9: Vannledninger med hyppig lekkasjer 

Veg/sted Område Material Anleggs-år Antall brudd 
Skades veg 2.3.4 Vollermoen Galvanisert stål 1973 3 
Rådhuset 2.3.3 Kirkenær sentrum Asbest-sement 1970 2 
Opåsvegen, øvre del 2.3.10 Tjura PVC 1976 4 

 
I følge GIVAS’ spyleplan må følgende ledninger spyles mer enn 1 gang per år for å forebygge 
tilstoppinger: 
 
Tabell 10: Avløpsledninger med hyppig behov for spyling (> 1 ganger årlig) 

Veg Område Årsak 
Plogvegen 2.3.2 Grinder (fra Hveberg ti l  Nøkleberget) Svanker og l ite fall  
St.Olavs veg 2.3.4 Vollermoen Svanker og l ite fall  

 

 Tilstandsvurdering og saneringsforslag - Generelt 2.2
Utskiftning av det eksisterende ledningsnettet må vurderes basert på følgende fakta: 

- Material og alder 
- Lekkasjehyp pighet og lekkasjeprosent 
- Annet (samarbeid med andre parter, utbygginger e.l.) 

 
På generell basis kan man si at ledningsnett bestående av asbestsement bør skiftes ut (totalt 13,4 
km). Det samme gjelder visse partier av PVC-ledning som er av dårlig kvalitet.  
Områder med denne type ledningsnett blir identifisert ved at de er overrepresentert på 
bruddstatistikken. Det er også mye lekkasjer på ledninger av galvanisert stål i små dimensjoner. Det 
er imidlertid ikke prioritert å sanere disse i denne perioden fordi disse lekkasjene rammer få 
abonnenter.  
 
Det er i denne rapporten definert en overordnet tilstandsvurdering av ledningsnettet i gitte 
geografiske områder. Det er imidlertid flere generelle utfordringer i Grue, disse er:  
 

- Mye asbestledninger i hovedledningene nordover mot Åsnes og i Kirkenær sentrum. Disse er 
svært sprø og tåler lite belastning. Hendelser kan medføre store lekkasjer som kan være 
vanskelig å reparere. 
  

- Dårlig kvalitet på gamle/sprø betongledninger i og rundt Kirkenær sentrum. Disse er så sprø 
at punktvis utbedringer og reparasjoner er vanskelig. Kan medføre synkehull ved at grunnen 
vaskes ut der det er skader på ledningene. 

 
- Det er i Grue, som i andre kommuner i Norge, mye lekkasjer. GIVAS har eget utstyr for 

lekkasjesøking og arbeider mye med dette. Vannproduksjonen på Granli er redusert med 
over 20 % siden 2008. 
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- Det er mange endeledninger i Grue. Dette kan gi dårlig vannkvalitet for enkelte abonnenter. 
Videre kan det medføre begrensinger på spyling av ledninger (der det ikke er installert 
endekummer), og nettet vil være mer sårbart ved eventuelle lekkasjer og andre driftsstopp. 

 
- Mangel av alternativ vannforsyning. I dag er eneste reelle vannkilde på Granli. Ved en 

eventuell krisesituasjon der deler av hovedledningsnettet til Grue faller ut over tid, vil vi 
måtte benytte oss av provisoriske løsninger (beskrevet i GIVAS beredskapsplan). Det beste 
ville være å ha en alternativ vannkilde fra nord, for eksempel ved å knytte seg til 
ledningsnettet i Åsnes. 
 

- 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. 
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 Tilstandsvurdering og saneringsforslag - Soneinndelt 2.3
Basert på en geografisk inndeling av kommunen, er det foretatt en tilstandsvurdering og 
medfølgende saneringsforslag. Inndelingen er vist i figuren under.  
 

 
Figur 1: Soneoversikt - Områder langs Glomma 
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Figur 2: Soneoversikt - Svullrya og Skasenden 
 

2.3.1 Grue Vestside til elvekryssing Grinder (inkl. Skaraberget) 
Hovedledningen ble anlagt i 2006 som ledd i ”Vann til Grue” og er således ny. 
Ledningsnettet i Skaraberget ble overtatt av GIVAS i 2010. Nettet er fra 1980-tallet. Det er ikke avsatt 
penger i denne økonomiperioden til prosjekter i dette området. 
 

2.3.2 Grinder (fra Hveberg til Nøkleberget) 
Selve ledningsnettet i området er relativt bra (vann og avløp). Mye av ledningsnettet stammer fra 70-
tallet, mens noe er fra nyere dato. Det finnes lite overvannsledninger i området, noe som er 
gjennomgående for hele kommunen, med unntak av Kirkenær sentrum. Dette medfører at kummer 
fylles med vann hvilket igjen skaper problemer når de skal betjenes. 
Plogvegen og 190 meter avløpsledning ved PA Grinder skole spyles ofte, og sanering av disse 
ledningene vurderes fortløpende. 
 

2.3.3 Kirkenær sentrum 
Tidligere hadde Kirkenær sentrum vannkilden sin i form av grunnvann. Kildens lokasjon var på enden 
av huset der restauranten ”Midt i Gata” holder til. Senere ble det anlagt ny vannkilde som hentet 
overflate vann fra Lindtjern øst for Kirkenær. En overføringsledning fra Lindtjern til Kirkenær ble 
anlagt i 1922. Lindtjern vannbehandlingsanlegg ble nedlagt 01.10.2007, da Grue fikk vann fra Granli. 
Høydebassenget ved Lindtjern er fremdeles operativt, hvilket gjør at ledningsnettet i området 
fremdeles er i bruk.  
Det er også noen andre ledningsstrekk fra denne perioden (1922) som fortsatt er i bruk i Kirkenær 
sentrum. Senere er ledningsnettet utbygd i flere etapper, spesielt på 1970- og 1980-tallet. Mye av 
avløpsledningene mangler anleggsår, men det er antatt at mye er utbygd på 1970-tallet, dette gjelder 
blant annet byggefeltet på Vollermoen. 
 
I sentrum er det noe strekker der gamle ledninger ikke er nedlagt, til stross for at det er lagt nye 
ledninger parallelt. Dette gjelder i området foran Grue Rådhus og i området ved Gamlehjemmet. 
Disse har det vært flere brudd på. Basert på kartgrunnlaget indikeres det at få husstander er koblet til 
disse ledningene, og det bør gjøres en kartlegging av ledningsnettet for å undersøke om visse strekk 
kan settes ut av drift. 
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2.3.4 Vollermoen 
På Vollermoen er det utfordringer med både med vann og avløp. Vannledningene er i  asbestsement 
og galvanisert stål, to materialer som er overrepresentert på lekkasjestatistikken. I tillegg er deler av 
det gamle nettet delvis gjengrodd. Det er også mange endeledninger i dette området med de 
problemer og utfordringer som er beskrevet i kapittel 2.1.3.  
 
Når det gjelder avløp, er det problem med mye svanker på ledningene. I tillegg ligger ledningsnettet 
med marginalt fall (5 ‰ ref. reguleringsplan). Ved gjentatte tilfeller er det blitt pumpestopp, blant 
annet på grunn av større fremmedlegemer i avløpet (f.eks. filler, mopper etc.).  
Ved pumpestopp har beboere i området, spesielt rundt St. Olavsveg, fått spillvann i kjellerne.  
Spesielt er driften ved Westerbakk pumpestasjon kritisk. I tillegg er det en pumpestasjoner som 
mangler overbygg (PA915 Rønningen).  
 
Utfordringen ved en eventuell sanering av avløpsnettet på Vollermoen er det høye grunnvannet. 
Norconsult AS utarbeidet i 2007 et saneringsforslag for Vollermoen. Planen bestod i å sanere 
ledningsnettet, skifte tre pumpestasjoner, bygge tre nye avløpspumpestasjoner samt tre nye 
overvannpumpestasjoner. Kostnadsoverslaget var på 30-40 mill. kr. Basert på kostnadsestimatet har 
GIVAS forkastet dette saneringsforslaget.  
 
For å bedre situasjonen på Vollermoen er følgende tiltak gjennomført: 

• Installasjon av tilbakeslagsventiler (hos alle aktuelle beboere) 
• Installasjon av nødstrømsaggregat ved Westerbakk pumpestasjon 
• Regelmessig spyling av avløpsnettet (fire ganger årlig) 

 
I tillegg har alle beboere fått informasjon om hvilke tiltak hver enkelt kan gjøre for å hindre 
tilbakeslag i boligene. 
 
I denne sammenheng bør det nevnes at mange husstander på Vollermoen er tilknyttet offentlig 
ledningsnett på en måte som verken tilfredsstiller dagens krav, eller krav gitt da boligene ble bygd. 
Dette dreier seg om vertikal avstand fra påkoblingspunkt offentlig ledning til innvendig sluk. Basert 
på generell rettspraksis i Norge er det da huseier selv som er ansvarlig for eventuelle tilbakeslag i 
kjellere, og huseiere som har informasjon om at denne minsteavstanden ikke er overholdt, bør 
iverksette tiltak som for eksempel å stenge innvendige kjellersluk permanent.  
 

2.3.5 Kila/Veslekila 
Beboerne i Kila og Veslekila er tilknyttet offentlig vann, men ikke avløp.  
Det er tosidig vannforsyning til området etter at ledningen mellom Brynn og Skjelver ble anlagt 
2015/16, men det er fortsatt ganske lange endeledninger inn til siste gård/husstand. 
 
I Veslekila har det vært problemer med de private septikanleggene, og en løsning på dette kan være 
å knytte området til offentlig avløp ved å legge en pumpeledning til Pelerudsgutua. Avløpet må 
pumpes til Pelerusgutua med privat(e) pumpe(r). Per i dag er det ikke avsatt penger til dette tiltaket.  

2.3.6 Refset  
Refset er koblet til det offentlige vann- og avløpsnettet via ledninger som krysser Glomma ved 
Sandstadbrua. Overføringsvannledningen ble anlagt i 1982, og det er antatt at avløpsledningen ble 
anlagt samtidig (årstall mangler i Gemini VA).  
Selve vannledningsnettet på Refset er av eldre dato, da det tidligere var et eget vannverk der.  
 
Det er per i dag ikke tilstrekkelig brannvannkapasitet i området, men oppgradering av Refset 
trykkøkerstasjon vil kunne løse dette (ref. kapittel 5). 
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2.3.7 Bergesiden 
Som ellers i Grue er det mange endeledninger i Bergesiden. Ut over dette er det ingen spesielle 
problemer knyttet til ledningsnettet i Bergesiden. 
 
Det er under utbygging et nytt boligfelt sør for dagens felt. Dette er privat utbygging. GIVAS har 
inngått en privat utbyggingsavtale med utbygger der GIVAS etter utbyggingen vil overta ansvaret for 
hovedledningsnettet.  
 
Det er per i dag ikke tilstrekkelig brannvannkapasitet i området, men oppgradering av Bergesiden 
trykkøkerstasjon vil kunne løse dette (ref. kapittel 5).  
 
Det er regulert et området til boligbygging ovenfor dagens boligområde (lenger opp langs 
Finnskogvegen, ref. B12 i  Grue Kommunes Kommuneplan, Arealdel). Området er privateid. Dersom 
det skulle bli aktivitet i området bør en eventuell utvidelse av ledningsnettet sees i sammenheng med 
ny gang- og sykkelveg.   

2.3.8 Namnå 
Vannoverføringsledningen fra Kirkenær til Namnå er fra 1970-tallet og av asbestsement (200 mm). 
Det har vært noen lekkasjer på strekningen. Ledningen strekker seg videre fra Namnå til Sorknes. 
Dimensjonen på denne ledningen er 200 mm fram til innkjøringen til Gromungen Barnehage (gamle 
Namnå barneskole). Deretter ligger det 150/160 mm videre til Sorknes (asbestsement: ID= 150 mm, 
PVC: OD=160 mm). 
 
Generelt er det mange endeledninger også på Namnå, men spesielt på Svartmoen. Noe av dette ble 
utbedret i 2013. 
 
Avløpsoverføringsledningen mellom Kirkenær og Namnå ble utbygd tidlig på 1990-tallet, og den er av 
relativt bra kvalitet. Nettet strekker seg til Gromungen barnehage.  
Lokalnettet på Namnå ble utbygd før overføringsledningen til Kirkenær ble anlagt, da det tidligere var 
lokal avløpshåndtering på Namnå. Mye av det eksisterende avløpsnettet er fra begynnelsen på 1970-
tallet. 
 
I kommunens arealdel ref. /1/ er det regulert et område B21 nord for Svartmofeltet til boligformål. 
Eier av området har informert kommunen om at det muligens vil bli aktiviteter på feltet i 
planperioden. Området kan lett koble seg til offentlig vann- og avløp. Se for øvrig kapittel 2.3.13 
Nyanlegg, nye utbyggingsområder og utvidede rensedistrikt.  
 

2.3.9 Sorknes 
Hovedvannledningen mellom Namnå og Sorknes er fra begynnelsen av 80-tallet (70-tallet gjennom 
Namnå) og av relativt bra kvalitet. Dimensjonen er 150/160 mm. 
 
GIVAS overtok Sorknes vannverk 1.1.2010, og knyttet eksisterende ledningsnett til GIVAS nett via en 
kort overføringsledning. I 2011-2012 ble det anlagt ny hovedvannledning, som ble koblet til det 
omtalte lokalnettet på Sorknes helt nord i kommunen. Det er nå bra vannforsyning i området. 

Lokalledningsnettet på Sorknes er fra 1970-tallet. Det er kjent at ledningsmaterialet er av vekslende 
kvalitet. I tillegg er det noen kummer med stoppeventiler som ikke virker på strekket. 

Grue har per dags dato ikke tilfredsstillende reservevannløsning. Ved å knytte ledningsnettet i Grue 
og Åsnes sammen vil dette bli en god løsning for begge kommunene. Det er ca. 650 meter fra 
eksisterende nett på Sorknes til Åsnes kommunegrense. Dersom Åsnes blir med på en gjensidig 
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avtale angående dette, vil GIVAS legge en ny vannledning til kommunegrensen.  Det er fra 
kommunegrensen ca. 1400 meter til ledningsnett i Åsnes med tilstrekkelig dimensjon. 

2.3.10 Tjura 
GIVAS har en hovedvannledning igjennom området, som strekker seg fra Grinder til Lindtjern, via 
Opåsvegen. Ledningen er anlagt i 1977 og er av materialet PVC.  
Langs en strekning i Opåsvegen har det tidligere vært mange lekkasjer. På bakgrunn av dette ble det 
aktuelle strekket sanert i 2011. Det antas at resterende ledningsnett er av bedre kvalitet, og en 
videre sanering i området vil kun bli aktuelt dersom lekkasjehyppigheten blir høy.  
 
GIVAS overtok Tjura vannverk 1.5.2013. Ledningsnettet er 110 mm asbestsement. Man må påregne 
at kvaliteten på denne er dårlig, og en sanering må fortløpende vurderes opp mot lekkasjer/ 
lekkasjeprosent. Ledningsnettet ble i 2016 utvidet til Tjura Barnehage samtidig som det ble ryddet 
opp i gamle ledningsstrekk på sørsiden av Opåsvegen. 
 
Det har i mange år vært ønske om en offentlig avløpsløsning på Tjura grunnet vanskelige 
grunnforhold for privat septikanlegg med infiltrasjonsanlegg. Tilknytning til Kirkenær renseanlegg er 
tidligere utredet og forkastet på grunn av kostnadene. Området vil imidlertid være godt egnet for et 
mindre kommunalt avløpsanlegg. Det er skissert en løsning på dette, og det er lagt med en 
avløpsledning i traseen til ny vannledning til Tjura Barnehage. Det er ikke avsatt penger til dette 
prosjektet i denne perioden. 
 

2.3.11 Skasenden 
Ledningsnettet ved Skasenden er hovedsakelig utbygd på starten av 1990-tallet, og består av kun 
vannledninger. Vannforsyningen er via Skasenden vannbehandlingsanlegg, se kapittel 3.2. 
 

2.3.12 Svullrya 
Ledningsnettet på Svullrya er bygd ut i flere etapper med varierende materialer, og består av både 
vann- og avløpsledninger. Vannforsyningen er via Svullrya vannbehandlingsanlegg, se kapittel 0, 
mens avløpet blir behandlet ved det naturbaserte renseanlegget. GIVAS overtok Gamle Svullrya 
Vannverk den 1.1.2013. 
 
Det er mange smålekkasjer i vannledningsnettet på Svullrya. Disse er vanskelig å lokalisere, hvilket 
medfører at vannpumpen ved vannbehandlingsanlegget må jobbe konstant, noe som igjen gir 
kapasitetsmessige begrensinger.  
 
På ledningskartverket er det avtegnet en AF-ledning fra hus langs Furubergvegen ned til tjernet ved 
Svullrya kirke. Det er usikkert om denne ledningen er i drift, og der bør foretas en kartlegging av 
private avløpsløsninger langs denne vegen for å vurdere om disse skal knyttes til det offentlige 
renseanlegget. Det er avsatt penger til dette prosjektet i denne planperioden. 

2.3.13 Nyanlegg, nye utbyggingsområder og utvidede rensedistrikt 
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. 
 
I henhold til gjeldende planer kommuneplan /1/, er nye boligområder lokalisert på Grinder, Refset, 
Svullrya og Namnå. I tillegg er det i gjeldende plan tilrettelagt for boligbygging i Bergsiden og langs 
Opåsvegen, samt et område vest for Gamle Kongsveg, Jansvegen og Hukusjøen, og noen områder på 
Svullrya.  
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Grue kommune har vedtatt «Forutsetning for bruk av utbyggingsavtaler», ref. Formannskap sak 
004/16. I denne står det: «Innenfor området definert som sentrumsnært er hovedregelen at GIVAS 
skal bekoste utbygging av offentlig infrastruktur mot standard anleggsbidrag etter gjeldende 
gebyrsatser. Utenfor området er hovedregelen at utbygger skal bekoste offentlig infrastruktur. 
Kommunen eller GIVAS vil som hovedregel overta vederlagsfritt hovedledninger dersom disse 
oppfyller ønsket teknisk standard.» Sentrumsnært område er vist i Figur 3. 
 

 
Figur 3: Definisjon "Sentrumsnært område". 
 
I dette området er følgende prosjekter aktuelle: 
 
Bedringens veg (B8 i kommunes arealdel) (bygging pågående):  

- Privat utbygging av 21 sentrumsnære småhus og 7 tremannsboliger i kjede. 
- Skrevet utbyggingsavtale der GIVAS er ansvarlig og bekoster opparbeidelse av 

hovedledningsnettet. 
 
Magnus Vangerudsveg (B2 i kommunens arealdel) (bygging pågående) 

- Privat utbygging av tre nye tomannsboliger 
- Ikke skrevet utbyggingsavtale. Direkte påkobling til eksisterende ledningsnett. 

 
I tillegg er B1 og resterende B2 (privat eid), B3 og B4 (Grue kommune) og B9 (privat eid) aktuelle 
områder som ligger innenfor sirkelen. Kommunen/ GIVAS har ingen informasjon om at det vil bli 
bygging på disse områdene i planperioden. Kommunen har varslet at B4 ikke vil bli prioritert i 
perioden. Det er derfor ikke avsatt noen midler til utbygginger i disse områdene i perioden. 
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3 VANNPRODUKSJON 
Grues innbyggere får vann levert fra Granli vannverk, med unntak av beboere ved Skasenden og 
Svullrya. I tillegg er det mange som får vann fra private anlegg. Rapporten omhandler ikke dette.  

 Granli vannbehandlingsanlegg (VB200, grunnvann) 3.1
Granli vannbehandlingsanlegg er hovedvannkilde i både Grue og Kongsvinger. Tiltak ved Granli 
vannverk er beskrevet i VEDLEGG D, kapittel 3.1. Investeringer ved Granli vannbehandlingsanlegg blir 
fordelt mellom Grue (22 %) og Kongsvinger (78 %).  
 

 Skasenden vannbehandlingsanlegg (VB 850) 3.2
 

 
Bilde 1: Skasenden vannbehandlingsanlegg 

Skasenden vannbehandlingsanlegg forsyner ca. 80 hytter ved Skasenden hyttefelt og to fastboende 
med vann. Det hentes vann fra en 130 meters dyp fjellbrønn. For å heve pH-verdien og oksidere jern 
og mangan, luftes vannet før det filtreres over en filtermasse bestående av kalkgranulat.  
Vannet er av god kvalitet, men det er høyt nivå av mangan i råvannet. Det er liten kapasitet gjennom 
manganfilteret, men hittil er det ikke behov for å utvide dette. Vi har fått dispensasjon fra 
mattilsynet på høyt manganinnhold. 
 
Tabell 11: Skasenden vannbehandlingsanlegg 

Antall  abb. Type Brønner Kapasitet Behandling 1 Behandling 2 
Ca. 80 Grunnvann 1 ~ 8 m3/t  -Manganfjerning ved fi ltrering - Nødklor 

 
Tabell 12: Vannkvalitet basert Mattilsynets rapporter, mediantall 2016  

Parameter Grenseverdier i 
drikkevannsforskriften Levert vann 

Kimtall  22ºC [pr. ml] <100 1 
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 3 
Jern [mg/l] 0,2 0,018 
Mangan [mg/l] 0,05 0,09 
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 Svullrya vannbehandlingsanlegg (VB825) 3.3
 

 
Bilde 2: Svullrya vannbehandlingsanlegg 

Svullrya vannbehandlingsanlegg forsyner ca. 100 husstander og offentlige bygg med vann. 
Vannbehandlingsanlegget ble etablert i 1990 og totalrehabilitert i 2014/2015. Råvannskilden er en 
borebrønn i løsmasser, og grunnvannspumpen står på 16 meters dyp. For å øke alkaliteten og justere 
pH-verdien på vannet tilsettes vannglass. 
 
Det er bare en grunnvannspumpe ved anlegget, noe som medfører sårbarhet ved havari/ strømstans. 
Det er derfor installert nødstrømsaggregat ved anlegget.  
 
For å øke leveringssikkerheten ved området er det planlagt å sette ned en ekstra brønn. I tillegg bør 
området klausuleres/reguleres for å sikre vannkilden. 
 
Tabell 13: Svullrya vannbehandlingsanlegg 

Antall  abb. Type Brønner Kapasitet Behandling 1 Behandling 2 
Ca. 100 Grunnvann 1 ~ 17 m3/t -Alkalisering med vannglass - UV 

 
Tabell 14: Vannkvalitet basert Mattilsynets rapporter, mediantall 2016  

Parameter Grenseverdier i 
drikkevannsforskriften Levert vann 

Kimtall  22ºC [pr. ml] <100 1 
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 7,4 
Farge [mg/l] Anbefalt <20 2 
Jern [mg/l] 0,2 0,0040 
Mangan [mg/l] 0,05 0,0 
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4 AVLØPSRENSING 
Det er to renseanlegg i Grue i tillegg til et naturbasert renseanlegg på Svullrya. 

 Kirkenær renseanlegg (RA900) 4.1
 

 
Bilde 3: Kirkenær renseanlegg 

 
Kirkenær renseanlegg ble bygd på starten av 70-tallet med mekanisk-kjemisk rensing basert på 
primærfellingsprinsippet. Fellingskjemikaliet er PAX-18. 
 
I utslippstillatelsen fra Fylkesmannen i Hedmark gjeldende fra 12.12.2016 er det stilt følgende 
rensekrav til Kirkenær renseanlegg: 
 
Tabell 15: Rensekrav Kirkenær Renseanlegg  

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

mg/l 
Rensegrad 

% 
Utslipp 

Tonn/årlig 
Rensegrad 

% 
Rensegrad 

% 
4 125 0,5 95 0,07 70 - 

* For P-tot må minst enten konsentrasjonskrav eller renseeffekt overholdes som årsmiddelverdi. 
 
Kirkenær renseanlegg har vært under rehabilitering siden 2008 med mål om å gi anlegget en 
oppgradering som tilsvarer dagens krav med hensyn til arbeidsmiljø, prosessteknisk utstyr, bygg, VVS 
og elektro/ automasjon. Anlegget har i dag en standard som gjør at krav til arbeidsmiljø og 
utslippstillatelse overholdes. 
 
I planperioden må det gjennomføres mindre oppgraderinger på anlegget: 

- Nytt automasjonsanlegg 
- Pumper, sandvasker (erstatter sandavvanner) 
- Ombygging av flokkuleringskammer, ombygging fra slamsilo til slamfortykker 

 
Anlegget har ikke biologisk rensetrinn, men ombygging til dette er ikke planlagt før i neste 
planperiode. 
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 Grinder renseanlegg (RA950) 4.2
 

 
Bilde 4: Grinder renseanlegg 

 
Grinder renseanlegg ble bygd i 2002 og er et mekanisk-biologisk-kjemisk anlegg basert på 
etterfellingsprinsippet. Anlegget behandler avløpsvann fra potetindustrien på Grinder i tillegg til at 
det er tilknyttet ca. 200 husholdninger til anlegget. 
 
Grinder renseanlegg har vært under en omfattende rehabilitering siden 2009, etter at renseanlegget 
ble stengt p.g.a. arbeidsmiljøhensyn (nov. 2008). Rehabiliteringen ble avsluttet i 2011, og anlegget 
fremstår i dag i god teknisk stand.  
 
Grue kommune er forurensningsmyndighet for Grinder Renseanlegg. Det er ikke utarbeidet 
kommunal utslippstillatelse. Fylkesmannens krav fra 2002 er antatt gjeldende. 
 
Tabell 16: Rensekrav Grinder Renseanlegg 

 P-tot * 
Restkonsentrasjon 

P-tot * 
Rensekrav 

SS 
Restkonsentrasjon 

KOF 
Restkonsentrasjon 

KOF 
Rensegrad 

Ant. pe 
(BOF5) 

K1  
mg/l 

K2  
mg/l 

 
% 

K1  
mg/l 

K2  
mg/l 

K1  
mg/l 

K2  
mg/l 

 
% 

425 1)  1,5 2,5 90 80 120 600 1200 70 
K1 = midlere utslippskonsentrasjon, K2 = høyeste ti l latte enkeltverdi 
1) Eks industripåslipp (ikke tallfestet) 
 
Det har tidligere vært klager på lukt i området rundt anlegget, men ingen klager ble registrert i 2016. 
Antagelig er hovedproblemet massene som ligger mellom utløpet og Glomma. Det ble installert nytt 
kullfilter på anlegget i 2015. Hvilke tiltak som i framtiden må gjøres på grunn av luktproblematikken 
er ikke klart.  
 
Slammet fra anlegget blir kjørt til Norsk Matretur i Lørenskog. Dette på grunn av risikoen for smitte 
av potetsykdommer. 
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 Svullrya renseanlegg (RA980) 4.3
 

 
Bilde 5: Svullrya jordrenseanlegg (infiltrasjonsanlegg) 

Svullrya renseanlegg er et jordrenseanlegg fra starten av 2000-tallet, med 150 innbyggere tilknyttet 
renseanlegget.  
 
Anlegget består av tre slamavskillere som blir tømt to ganger i året og kjørt til septikmottak på 
Kongsvinger renseanlegg. 
Avløpsvannet går så ut i lagune der det renses ved infiltrering i grunnen. 
Det finnes tre laguner som det alterneres på en eller to ganger i året. 
Når en lagune hviler så skrapes det av et tynt slamlag som vi leverer til Lysenberget slambehandling i 
Kongsvinger. 
 
Det blir tatt prøver i to grunnvannsbrønner for å overvåke at ikke grunnvannet blir forurenset. 
 
Det eksisterer ingen utslippstillatelse, men det blir gjennomført prøvetaking i henhold til 
forurensningsforskriften kapittel 13. (Det vil bli søkt om utslippstillatelse i 2017.) 
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 Slambehandling 4.4
I dag blir slam fra Kirkenær og lagunene ved Svullrya renseanlegg kjørt til Lysenberget i Kongsvinger 
kommune for mellomlagring og enkel rankekompostering, mens slam fra Grinder renseanlegg blir 
kjørt til Norsk Matretur i Lørenskog.  
 
Fylkesmannen i Hedmark har gitt alle kommunene i Sør-Hedmark (Elverum, Våler, Åsnes, Grue, 
Eidskog, Kongsvinger, Nord-Odal og Sør-Odal) 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 mill. kr. I denne vurderingen er kostnadene til Grue 
kommune anslått til 0,5 mill. 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 
Det er i Grue 31 avløpspumpestasjoner og 6 overvannsstasjoner.  
I henhold til oversikten er det åtte stasjoner som mangler overbygg. Av disse er det fire 
avløpsstasjoner og fire overvannsstasjoner. Videre er det hele åtte avløpspumpestasjoner som ikke 
er tilkoblet driftskontrollsystemet. Fylkesmannen har gitt pålegg om utbedring og tilknytning av disse 
for mange år siden. Arbeidet er pågående, men av økonomiske årsaker er dette arbeidet ikke 
ferdigstilt. 
 

Tabell 17: Pumpestasjoner – Grue 
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1 PA901 Enger 1986 Ja  Ja  Våt 2 Nei   Nei  Privat, 21/1 Septikpåslipp i 
s tasjonen. 

2 PA902 Esso 1986 Ja  Ja  Våt 2 Nei   Nei  Privat, 7/62 OK 
3 PA903 Weldingh 1984 Ja  Ja  Våt 2 Nei   Nei  Hedmark 

fylkeskommu
ne, 128/2 

OK 

4 PA904 Sandstad 1983 Ja  Nei  Våt 2 Nei   Nei  Hedmark 
fylkeskommu
ne, 128/1 

Bl inklampe 

5 PA905 Råberg 1988 Ja  Nei   Våt 2 Nei   Nei  GK, 16/126 Bl inklampe 
6 PA906 Teppavegen 2008 Ja  Ja  Tørr 2 Nei  Nei  GK, 15/95 OK 
7 PA907 Gressbanen 1992 Ja  Nei  Våt 2 Nei  Nei  GK, 16/77 Bl inklampe 
8 PA908 Skulstad 1992 Ja  Nei  Våt 2 Nei  Nei  Privat, 13/51 Bl inklampe 
9 PA909 Ves le Grøset 1992 Ja  Ja  Våt 2 Nei   Nei  Privat, 15/16 Nye pumper 
10 PA910  Svartmoen 1992 Ja  Ja  Våt 2 Nei  Nei  Privat, 13/2 OK 
11 PA911 Namnåa 1992 Ja  Ja  Våt 2 Nei   Nei  Privat, 12/38 Nye pumper 
12 PA912 Tuer 1992 Ja  Nei  Våt 2 Nei  Nei  Privat, 8/140 Bl inklampe 
13 PA913 Namnå skole 1992 Ja  Ja  Våt 2 Nei  Nei  GK, 8/57 OK 
14 PA914 Westerbakk 1993 Ja  Ja  Våt 2 Nei  Nei  GK, 22/135 OK. Nødstrøm. 
15 PA915 Rønningen 1975 Nei  Nei  Våt 1 Nei  Nei  Privat, 22/283 Bl inklampe. 
16 PA916 Smedvegen 2016 Ja  Ja  Våt 2 Nei  Ja  GIVAS,22/345 Helt ny s tasjon 
17 PA917 Solungen 2010 Ja  Ja  Våt 2 Nei  Nei  GK, 22/135 OK 
18 PA918 Holter 1983 Ja  Ja  Våt 2 Nei   Nei  GK, 22/135 Gamle pumper 
19 PA919 Finnskogvegen 2001 Ja  Ja  Våt 2 Nei  Nei  GK, 35/6 OK 
20 PA920 Gruetunet 2000 Ja  Nei  Våt 2 Nei  Nei  GK, 22/135  
21 PA921 Pel lerud 1975 Ja  Ja  Våt 2 Nei  Nei  GK, 22/135 OK 
22 PA922 Gamle 

Kongeveg 
2002 Ja  Ja  Våt 2 Nei  Nei  Privat, 8/84 OK 

23 PA923 Jacken 1970 Ja  Ja  Våt 2 Nei  Nei  GK, 21/115 OK 
24 PA924 Grue sykehjem 1995 Nei   Ja  Våt 2 Nei  Nei  GK, 29/135 Mangler 

overbygg og 
spylemulighet. 

25 PA925 Aldershjemmet 1995 Nei  Ja  Våt 2 Nei  Nei  GK,  
35/6 

El . skap inne på 
a ldershjemmet 

26 PA951 Grinder kiosk 1977 Ja  Ja  Våt 2 Nei  Nei  GK,  
48/78 

Potetindustri 
/overvann 

27 PA952 Grinder skole 1976 Ja  Ja  Tørr 2 Nei   Nei  GK,  
47/24 

OK 

28 PA953 Fram 1976 Ja  Ja  Tørr 2 Nei  Nei  Privat, 46/65 OK 

29 PA954 Beck 1977 Nei  Nei  Våt 1 Nei  Nei  GK, 46/59 Bl inklampe 
30 PA955 H Profi l   Ja  Ja  Våt 2 Nei  Nei   OK 
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31 PA980 Svul l rya 2002 Ja  Ja  Våt 2 Nei   Nei  Privat, 
113/205 

OK 

            
32 OP975 Luxo 1994 Nei  Nei  Våt 2 Nei   Nei  GK, 21/111 Ikke bra stasjon 
33 OP976 Renseanlegg 1966        Er lokalisert 

inne på RA 900 
34 OP977 Enger 2001 Ja  Ja  Våt 2 Nei  Nei   OK 
35 OP978 Furubo 1972 Nei  Nei  Våt 2 Nei   Nei  GK,  

29/14 
Pumper 
drensvann fra  
jordbruksareale
r.  

36 OP979 Tomterstad 1972 Nei  Nei  Våt 2 Nei  Nei  Us ikkert, 
22/10, 22/27, 
22/64, 23/6 
el ler 21/5 

OK. nye pumper 
og kabling. 

37 OP980 Råberg 1988 Nei  Ja  Våt 2 Nei  Nei   Nedlagt 2015 
38 OP981 Aldershjem 1996 Nei  Ja  Våt 2 Nei  Nei  GK,  

35/6 
Har el .skap inne 
på  
a ldershjemmet 

 
I henhold til oversikten er det kun mindre tiltak som er nødvendig. To trykkøkere må bygges om med 
brannpumper og et høydebasseng må rives. Videre må en sonevannmåler erstattes, og to fjernes. 
 
Tabell 18: Trykkøkere, høydebasseng og sonevannmålere – Grue 
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1 HB801 Furutoppen  Ja  Ja   Radio Alarm 
Låst 
bassengluke 

 

2 HB Sorknes        Rives  
 
 
1 PV804 Bergesiden  Ja  Ja  2 Radio   

Må bygges om med 
brannpumpe 

2 PV805 Refset  Ja  Nei  2 Radio   
Må bygges om med 
brannpumpe 

3 PV806 Bergs iden øst 2015 Ja  Ja  
2+
2 Radio  Brannpumper 

 

 
1 VM  Opåsvegen   Nei   Radio   Fjernes 
2 VM257 Rådhuset   Nei   Radio   Fjernes 

3 VM Snorres veg  Nei  Nei     

Gravd ned på 
uts iden av 
kum. 
Transmitter 
montert i  PA 
905.  

Kommer på  
dri ftskontroll når 
Råberg blir tilkoblet. 

4 VM Bruvegen        Innen 3 år: Ny 



VEDLEGG C - GRUE 
TILSTANDSVURDERING OG PROSJEKTFORSLAG 

02.01.05 - Økonomiplan 2018-2021 - VEDLEGG C - Grue  25 

7 INVESTERINGSPROSJEKTER 
 
Basert på drøftelsene i dette dokumentet viser Tabell 20, Tabell 21 og Tabell 22 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):  
GV:  Grue Vann 
GA:  Grue Avløp 
GVA:  Grue 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 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 19. Pris pr meter i tabellen er oppgitt i 
2018-kroner. Prisene oppjusteres med Byggkostnads-indeks på 2,7% etter planlagt oppstartsår. 
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Tabell 19: 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) (m) 

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 ) 
Vernet:  Vernet område Øvrebyen 
 
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 
 
 
Oversikt soner: 
2.3.1 Grue Vestside til elvekryssing Grinder (inkl. Skaraberget) 
2.3.2 Grinder (fra Hveberg til Nøkleberget) 
2.3.3 Kirkenær 
2.3.4 Vollermoen 
2.3.5 Kila/Veslekila 
2.3.6 Refset 
2.3.7 Bergesiden 
2.3.8 Namnå 
2.3.9 Sorknes 
2.3.10 Tjura 
2.3.11 Skasenden 
2.3.12 Svullrya 
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Tabell 20: LEDNINGSNETT SANERINGSPROSJEKTER – Investeringsprosjekter 
Nr Tekst 
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GV.1 Kirkenær sentrum, opprydding 
vannledninger 2) 2.3.3 2018 800 2 100 1,7 0,0 1,7 

GA.2 Kirkenær sentrum, opprydding 
avløpsledninger 2) 2.3.3 2018 250 2 100 0,0 0,5 0,5 

         
GA.3 Snorresveg - resterende arbeider 2.3.3 2022 100 2 900 0,0 0,3 0,3 
GA.4 Avløpsledning ved Grinder skole 2.3.2 2022 190 1 700 0,0 0,4 0,4 
GVA.5 Vollermoen 2.3.4 2022 100 13 900 0,5 1,1 1,6 

GV.6 Skaslien-Namnå etappe 1 2.3.8 2022 1900 1 300 2,7 0,0 2,7 

GV.7 Sanering Svullrya 2.3.12 2022 125 1 700 0,2 0,0 0,2 
SUM SANERING GRUE 2018-2021     6,9 4,3 2,6 

1) Pris  pr meter oppgitt i 2018 kroner. Pri sen er oppjustert med Byggkostnadsindeks på 2,7% etter planlagt 
oppstartsår. 

2) Fel lespott for diverse opprydding/saneringsarbeid i  Kirkenær sentrum. Pros jektet er satt i  2018, men vi l pågå 
utover i  perioden. 

 
 
Tabell 21: LEDNINGSNETT NYANLEGG – Investeringsprosjekter 
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GA.8 Avløp Svullrya ti l  Svullrytjernet 2.3.12 2018 280 3 100 0,0 0,9 0,9 
         
GA.9 Avløp til Veslekila  2.3.5 2022 300 1 000 0,0 0,3 0,3 
GV.10 Overføringsledning Åsnes 2.3.9 2022 1025 1 700 1,9 0,0 1,9 

SUM NYANLEGG GRUE 2018-2021     0,6 0,0 0,6 
1) Pris  pr meter oppgitt i 2018 kroner. Pri sen er oppjustert med Byggkostnadsindeks på 2,7% etter planlagt 

oppstartsår. 
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Tabell 22: VANNBEHANDLING, AVLØPSRENSING, PUMPESTASJONER – Investeringsprosjekter  
Nr Tekst 
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GV.11 Svullrya ny brønn 2.3.12 2018 1 0,5 0,5 0,0 0,5 

GA.12 Oppgradering pumpestasjoner 
driftskontroll   2018 1 0,6 0,0 0,6 0,6 

GA.13 Rehabiliering Kirkenær renseanlegg 
Slamfortykker og innnløpsdel 2.3.3 2019 1 1,9 0,0 2,0 2,0 

GV.14 Granli  vannbehandlingsanlegg 
utvidelse/nytt bygg med UV 2)  2019 1 8,0 8,2 0,0 8,2 

GV.15 Oppdatering Trykkøker vann Refset 
Driftskontroll   2020 1 0,3 0,3 0,0 0,3 

GA.16 Oppgradering pumpestasjoner  2020 1 0,6 0,0 0,6 0,6 

GA.17 Rehabilitering Kirkenær renseanlegg 
Blåsemaskin 2.3.3 2021 1 0,2 0,0 0,2 0,2 

         
GA.18 Driftskontroll pumpestasjoner  2022 1 1,1 0,0 1,2 1,2 
GA.19 Oppgradering pumpestasjoner  2022 1 0,7 0,0 0,8 0,8 

SUM ANLEGG GRUE 2018-2021     9,0 3,4 12,4 
 

1) Pris  pr meter oppgitt i 2018 kroner. Pri sen er oppjustert med Byggkostnadsindeks på 2,7% etter planlagt 
oppstartsår. 

2) Oppgradering av Granli vannbehandlingsanlegg vi l bli framlagt som egen sak i kommunestyret på grunn av 
pros jektets størrelse. Prosjektet er kostnadsestimert til 40 mi ll. kr, og skal fordeles mellom Grue og Kongsvinger.   
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Basert på Tabell 20, Tabell 21 og Tabell 22 gir tabellen under en oversikt over investeringsrammene 
for de forskjellige kategorier av prosjekter i perioden 2018-2021. 
 
 
Tabell 23: OPPSUMMERING – Investeringsprosjekter 

 
Tekst 

Sum Vann 
(mill kr) 

Sum Avløp 
(mill kr) 

Sum Totalt 
(mill kr) 

LEDNINGSNETT SANERINGSPROSJEKTER 1,7 0,5 2,2 
LEDNINGSNETT NYANLEGG 0,0 0,9 0,9 
VANNBEHANDLING, AVLØPSRENSING, PUMPESTASJONER 9,0 3,4 12,4 
ANDEL FELLESPROSJEKTER 1) 0,2 0,2 0,4 
UTBYGGINGSAVTALER OG UFORUTSETT 0,9 1,5 2,4 
SUM TOTALT 2018-2021 11,8 6,5 18,3 
    
RAMME TOTALT 2018-2021 2)  16,0 8,0 24,0 
UBRUKT LÅNERAMME 2017 (prognose) -4,2 -1,5 -5,7 

SUM TOTALRAMME 2018-2021 11,8 6,5 18,3 
1) Fellesprosjekter er investeringer i bygg, biler og annet som skal fordeles på alle kommunene. Fordelingsnøkkelen er eierandelen 

i henhold til selskapsavtalen.  
2) Se Tabell 24 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 mm. 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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8 ØKONOMI 

 Generelt 8.1
Basert på investeringene som beskrevet i kapittelet foran samt prisstigning og rente som beskrevet i 
innledende kapitler, må gebyrene i Grue økes. 
 
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. 
 
GIVAS administrerer den tvungne septiktømmingen for Grue. Selve tømming av septiktanker er satt 
bort til entreprenører. Septiken kjøres til renseanlegg etter henting, og gjennomgår tilsvarende 
renseprosess på renseanleggene som vanlig husholdningsavløp. Med dette som grunn må septik 
være med å betale sin andel av kostnadene knyttet til renseanleggene. 
 

 Investeringer og Restverdi 8.2
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 vist i Tabell 
24 under. Merk at regnskapstall for 2017 er prognosetall (*). 
 
Tabell 24: Investeringsrammer og regnskapstall – Grue (mill. kr) 

År Vann 
Ramme 

Vann 
Regnskap 

Avløp 
Ramme 

Avløp 
Regnskap 

SUM 
Ramme 

SUM 
Regnskap 

2006 2 497 2 435 150 205 2 647 2 639 

2007 3 750 5 079 2 000 1 673 5 750 6 752 

2008 4 000 3 425 3 000 2 782 7 000 6 207 

2009 3 000 2 372 2 000 3 352 5 000 5 724 

2010 3 000 2 530 2 000 4 297 5 000 6 828 

2011 3 000 3 472 2 000 2 412 5 000 5 884 

2012 2 250 2 230 2 380 1 360 4 630 3 590 

2013 2 250 1 914 2 580 1 122 4 830 3 036 

2014 2 250 2 935 1 880 862 4 130 3 797 

2015 2 250 6 048 1 880 1 719 4 130 7 767 

2016 1 750 1 891 1 880 2 607 3 630 4 498 

2017 1 750 1 100* 1 880 2 150* 3 630 3 250* 

2018 1 000   1 250   2 250 0 

2019 8 800   1 250   10 050 0 

2020 1 000    2 000   3 000 0 

2021 1 000   2 000   3 000 0 

SUM totalt 2006-2021 43 547 35 431 30 130 24 541 73 677 59 972 

SUM totalt 2018-2021 11 800 0 6 500 0 18 300 0 
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Basert på investeringene i Tabell 24, viser Figur 4 og Figur 5 investeringer, avskrivninger og restverdi 
for henholdsvis vann og avløp i Grue.  

Som figurene viser:  
Vann:  Investeringene er større enn avskrivningene. Det medfører at restverdien og  
 kapitalkostnadene vil øke i perioden.    
Avløp:  Avskrivningene er større enn investeringene. Det medfører at restverdien og  
 kapitalkostnadene vil reduseres i perioden.  
 

 
Figur 4: Investeringer og restverdi, vann Grue 

 

 
Figur 5: Investeringer og restverdi, avløp Grue 
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Investeringer, avskrivninger og restverdi - Vann Grue 
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Investeringer, avskrivninger og restverdi - Avløp Grue 
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 Budsjett og gebyrberegning - Generelt 8.3
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 6, Figur 7 og Figur 8 for 
henholdsvis vann, avløp og septik.   
 
Tabell 25 viser antagelser i beregningene. I tillegg følger avskrivningene som direkte funksjon av 
tidligere og planlagte investeringer. 
 
Tabell 25: 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 tabeller og figurer 
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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 Budsjett og gebyrberegning - Vann 8.4
 
Tabell 26: Gebyrutvikling Vann Grue 
Gebyrutvikling 2018 2019 2020 2021 

Investeringsramme (tkr) 2 000 10 000 2 000 2 000 
Årsgebyr 150 m3 (kr/årlig) 3 529 3 653 3 781 3 913 
Gebyrendring (%) 3,5 % 3,5 % 3,5 % 3,5 % 

Gebyrendring (kr) 149 154 160 165 

Overskudd (+)/Underskudd (-) (tkr) 0 -204 -505 -351 

Fond (+)/Merforbruk (-) (tkr) 1 794 1 590 1 085 734 
 
 

 
Figur 6: Tallbudsjett for Vann Grue 

  

2018 2019 2020 2021
Driftskostnader 3 681 3 768 3 808 3 854
Kapitalkostnader 2 227 2 550 3 024 3 045
Gebyrinntekter 5 908 6 114 6 327 6 548
Fond 1 794 1 590 1 085 734
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 Budsjett og gebyrberegning - Avløp 8.5
 
Tabell 27: Gebyrutvikling Avløp Grue 
Gebyrutvikling 2018 2019 2020 2021 

Investeringsramme (tkr) 2 000 2 000 2 000 2 000 
Årsgebyr 150 m3 (kr/årlig) 7 666 7 957 8 259 8 573 
Gebyrendring (%) 3,8 % 3,8 % 3,8 % 3,8 % 

Gebyrendring (kr) 351 364 378 392 

Overskudd (+)/Underskudd (-) (tkr) -200 -101 -101 -42 

Fond (+)/Merforbruk (-) (tkr) 475 374 272 231 
 
 

 
Figur 7: Tallbudsjett for Avløp Grue 

  

2018 2019 2020 2021
Driftskostnader 4 463 4 588 4 734 4 894
Kapitalkostnader 2 952 2 989 3 112 3 173
Gebyrinntekter 7 215 7 476 7 745 8 025
Fond 475 374 272 231
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 Budsjett og gebyrberegning - Septik 8.6
 
Tabell 28: Gebyrutvikling Septik Grue 
Gebyrutvikling 2018 2019 2020 2021 

Investeringsramme (tkr) 0 0 0 0 
Årsgebyr 150 m3 (kr/år inkl. mva) 1 394 1 429 1 465 1 501 
Gebyrendring (%) 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 

Gebyrendring (kr) 42 44 45 46 

Overskudd (+)/Underskudd (-) (tkr) 150 135 110 85 
Fond (+)/Merforbruk (-) (tkr) -117 18 128 213 

 
 

 
Figur 8: Tallbudsjett for Septik Grue 

  

2018 2019 2020 2021
Driftskostnader 3 174 3 272 3 381 3 494
Gebyrinntekter 3 324 3 407 3 492 3 579
Fond -117 18 128 213
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 Gebyrberegning – Rentesimulering 8.7
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 1 viser beregnet årsgebyr inkl. mva i 2021 for Grue 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 4.891 kr til 5.541 kr, dvs. 
en økning på 650 kr. Årsgebyr på avløp vil øke fra 10.716 i hovedscenario til 11.525 kr ved 5 % rente, 
en økning på 808 kr.  

 
Figur 9: Rentesimulering vann og avløp Grue 
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 Oppsummering - Gebyrøkning 8.8
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. 

Tabell 29: Oppsummering gjennomsnittlig gebyrøkning 
Område Gebyrøkning1 Forklaring 

Vann 3,5 % - Bortfall  av inntekter fra potetindustrien på Grinder (utgjør ca 
280.000 kr per år) 

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

- Økt rente og lønnsvekst mot slutten av perioden 
- På grunn av tidligere års mindreforbruk budsjetteres det med 

underskudd i  perioden 

Avløp 3,8 % - Bortfall  av inntekter fra potetindustrien på Grinder (utgjør ca 
480.000 kr per år) 

- Bortfall  av ti lskudd ti l  inndekking av driftsunderskudd ved 
Grinder renseanlegg fra Grue kommune (utgjør 250.000 kr per 
år). I perioden 2015-2018 er driftsti lskuddet fra kommunen 
redusert fra 1 mill . kr ti l  0 kr per år. 

- Økt rente og lønnsvekst mot slutten av perioden 
- På grunn av tidligere års mindreforbruk budsjetteres det med  

underskudd per år 

Septik 2,5 % - Økning for å dekke lønns- og prisvekst.  

                                                                 
1 Årlig gjennomsnittl ig gebyrøkning 2018-2021 
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