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INNLEDNING

Handlings‐ og økonomiplanen er en overordnet økonomi‐ og prosjektplan for de neste 4 årene, og er
en revidering og videreføring av tidligere vedtatte planer. Planen revideres hvert andre år.
Planen har to hovedfunksjoner:
- Gi et grunnlag for politiske vedtak. Handlings‐ og økonomiplanen vedtas av GIVAS’ styre og
representantskap. Planen legges også fram for eierkommunenes kommunestyrer. Dette bidrar
til åpenhet, forankring, forståelse og god kommunikasjon mellom GIVAS og eierorganene.
-

Være GIVAS’ ansattes verktøy for planlegging og prosjektprioritering. I tillegg er den nødvendig
for å sikre nødvendig bemanning og kompetanse til de oppgaver som skal utføres i perioden.

I utarbeidelsen av dokumentet er GIVAS’ driftsoperatører og ingeniører sentrale i prosessen for å
sikre en korrekt faglig prioritering av ulike oppgaver og prosjekter. Videre har GIVAS koordinert sine
planer med teknisk avdeling i eierkommunene. Denne prosessen sikrer at GIVAS’ planer prioriteres
riktig og harmonerer med de planer eierkommunene har som påvirker vann‐ og avløpsvirksomheten.
Denne Handlings‐ og økonomiplan har en investeringsramme på 176,8 mill. kr fordelt på fire år.
Dette fordeler seg på 21,3 mill. kr i Eidskog, 35,4 mill. kr i Nord‐Odal, 18,3 mill. kr i Grue, 95,8 mill. kr i
Kongsvinger, og 6 mill. kr i anleggsavdelingen.
GIVAS forvalter en låneportefølje på ca 382 mill kr. Denne vil øke til ca 461 mill kr i planperioden.
Investeringsnivået i kommunene har vært relativt konstant siden inntreden i GIVAS, og det har vært
avsatt en årlig budsjettramme fordelt på nyanlegg‐ og sanering av ledningsnett, og oppgradering av
vann‐ og avløpsanlegg. I denne perioden er det planlagt noen større investeringer som vil kreve egne
vedtak i kommunene. Dette gjelder framtidig løsning for avløpsrensing i Eidskog kommune og
totalrehabilitering av Granli vannverk som er hovedvannkilde for Kongsvinger og Grue.
Investeringsprogrammet er begrunnet i GIVAS’ strategi, tilstandsvurderinger av anleggene,
myndighetskrav og utvikling i eierkommunene. Et viktig punkt i strategien er å forvalte infrastruktur
og anlegg på en bærekraftig måte, som innebærer å ikke skyve påkrevde investeringer og
oppgraderinger over til neste generasjon. Driftsbudsjettet vil påvirkes av investeringsprogrammet
med redusert behov for vedlikehold og akutte utrykninger ved bedring av anleggenes tilstand.
Norsk Vann, RIF «Rådgivende ingeniørers forening» og andre interesseparter viser kontinuerlig til at
det er et stort etterslep på oppgraderinger av infrastrukturen innen vannsektoren i Norge. I sine
uttalelser og rapporter påpeker de også at bransjen bør omorganiseres til færre og større enheter
som f. eks. interkommunale selskaper. Dette for å sikre nok kompetanse og mer spesialisering,
styrket beredskap og mer optimal bruk av ressursene. GIVAS er således organisert på en riktig måte
for å kunne ivareta det ansvaret forvaltning av verdens viktigste ressurs innebærer.

«Rent vann kommer ikke av seg selv!»
GIVAS, 01.11.2017

Hanne Rolsdorph
Daglig leder
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OPPSUMMERING

Handlingsplanen består av et hoveddokument med fem vedlegg (A‐E). Hoveddokumentet står som et
eget dokument som underbygges av vedleggene. Vedleggene er detaljerte hoved‐ og saneringsplaner
for kommunene og en beskrivelse av GIVAS anleggsavdeling og eiendeler (administrasjonsbygg,
maskiner og utstyr).
Kapittel 3 i hoveddokumentet gir en oppsummering av alle GIVAS’ anlegg. Dette viser omfanget og
kompleksiteten i selskapets ansvarsområde.
Kapittel 4 omhandler GIVAS’ strategi basert på hovedutfordringer og muligheter innen vannbransjen
generelt og GIVAS spesielt. Det er viktig for GIVAS å informere våre eiere om dette temaet, også sett
opp mot et nasjonalt perspektiv. Dette for å skape forståelse for de store tiltak som må
gjennomføres, som igjen må finansieres gjennom økte gebyrer.
Utfordringene i GIVAS kommuner er like som i vannbransjen for øvrig i Norge – det er et større
teknisk vedlikeholdsetterslep som må tas igjen. Ambisjonsnivå i kommunene må balanseres opp mot
beregnet gebyrøkning. Denne planen vil i snitt øke standarden på anleggene i GIVAS’ kommuner,
men arbeidet med å ta igjen etterslepet vil måtte fortsette i lang tid etterpå. Gebyrene i GIVAS
kommuner, med unntak av Kongsvinger, er samlet sett i øvre del av skalaen dersom man
sammenligner aller kommuner i Norge. Kommunestørrelse og geografisk beliggenhet er i stor grad
avgjørende for gebyret, og her kommer dessverre GIVAS kommuner dårlig ut. Mer om dette kan
leses i kapittel 7.
For å sikre fremdrift og gjennomføring av de store tiltak som sektoren krever i årene som kommer, er
det avgjørende med tilgang til riktig kompetanse. En av hovedbegrunnelsene for opprettelsen av
GIVAS er nettopp større fagmiljø med nok kompetanse og mer spesialisering.
Kapittel 6 og kapittel 7 omhandler dagens status og framtidsprognoser for drifts og
investeringsbudsjettet til GIVAS i perioden 2018‐2021.
Prosjektprioriteringer er en dynamisk prosess, og man må ta høyde for at det vil bli endringer ut fra
de tiltakene som er listet opp i vedleggene. Årsaken til dette er at det erfaringsmessig alltid vil oppstå
hendelser på anleggene som man ikke kan forutsi. I tillegg er det et ønske 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. Med bakgrunn i
dette er det viktig for GIVAS å kunne operere med investeringsrammer som ikke er fastlåst i konkrete
prosjekter. Dette sikrer gjennomføringsevne samt riktig prioritering til enhver tid.
Denne handlings‐ og økonomiplanen setter rammene for hva GIVAS kan investere, mens styret,
som en dynamisk prosess, vedtar hvilke prosjekter som til enhver tid skal prioriteres.

Kapittel 8 beregner hvordan det planlagte drifts‐ og investeringsbudsjettet vil påvirke gebyrene fram
til 2019. Dette kapittelet drøfter også gebyrnivået i Norge, Hedmark og i GIVAS. Kapittelet er også
med for å skape forståelse for finansiering gjennom selvkost og gebyrer. GIVAS’ vann‐ og
avløpstjenester er 100 % finansiert gjennom gebyrinntekter 1.
0F

1

Med unntak av vann Eidskog der kommunen dekker underskuddet mot selvkost tom 2019 ref. kommunestyrevedtak.
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Under er det gitt en kort oppsummering av beregnede gebyrendringer i kommunene i perioden.
Merk at det i planen er beskrevet behov for større investeringer på avløpssiden i Eidskog kommune.
Tall for dette er ikke inkludert i oversikten, da det fortsatt er stor usikkerhet knyttet til valgt løsning
og eventuell vedtak i kommune. Det vil bli framlagt egen sak i kommunen angående dette.
Likeledes er det ikke inkludert investering til nytt slambehandlingsanlegg, som alle kommunene i Sør‐
Hedmark har fått pålegg om å bygge/ eventuelt måtte kjøre slammet til annet mottak i Norge. Mer
om dette kan leses i kommunedelplanene kapittel 4.
Tallene inkludere totalrehabilitering av Granli vannverk. Denne investeringer er imidlertid så stor at
GIVAS vil fremme egen sak i kommunestyrene vedrørende dette (Grue og Kongsvinger).
Nord‐Odal:

Avløpsgebyret er beregnet holdt uendret i perioden, mens vanngebyret vil stige i takt
med generell lønns‐ og prisvekst, årlig gjennomsnitt 2,6% i perioden.

Eidskog:

Vanngebyret følger Kroksjøen vannverk satser. Det må i løpet av perioden
gjennomføres en grundigere evaluering av strukturen på dette i framtiden.
Avløpsgebyret må økes for å dekke inn tidligere års merforbruk. Det er beregnet en
årlig gjennomsnittlig økning på 3,7%. Deler av merforbruket til avløp er antatt
inndekt gjennom septikgebyret, og det legges opp til at septikgebyret økes med et
årlig gjennomsnitt på 11,4% i perioden. Dette tallet kan virke høyt, men det må sees i
sammenheng med at septikgebyret i dag er svært lavt, faktisk blant de laveste i
Norge. Septik kjøres til avløpsrenseanlegg for rensing, så septikkundene skal naturlig
ta sin del av kostnaden forbundet med dette.

Grue:

Både vann‐ og avløpsgebyret må økes som følge av inntektsbortfall fra
potetindustrien på Grinder. Vann‐ og avløpsgebyret er anslått økt med et årlig
gjennomsnitt på henholdsvis 3,5% og 3,8%. Septikgebyret er antatt økt i takt med
generell lønns‐ og prisvekst, ca 2,5%.

Kongsvinger:

Det er beregnet at vann‐, avløps‐ og septikgebyret må økes med henholdsvis 4,7%,
3,9% og 3,9%. Dette er mer en generell lønns‐ og prisvekst. Årsaken til økningen på
vann er i hovedsak den store investeringer på Granli. Økningen på avløp skylde også i
hovedsak økte investeringer på ledningsnettsiden.
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GIVAS
Generelt

GIVAS ble opprettet 1.1.2006 av Grue og Kongsvinger. Fra 1.1.2013 ble Nord‐Odal med i selskapet, og
Eidskog fra 1.1.2014 med avløp, og fra 1.1.2015 med vann.
GIVAS ansvarsområde er forvaltning, drift‐ og vedlikehold av alle offentlige vann‐ og avløpsanlegg. I
tillegg utfører selskapet tvungen septiktømming og vegvedlikehold. Følgende ansvar er overdratt til
selskapet fra de forskjellige kommunene:
 Vann‐ og avløp:
Alle kommuner
 Septiktømming:
Eidskog, Grue og Kongsvinger
 Vegvedlikehold:
Kongsvinger, (Grue på bestilling pr. oppdrag).
GIVAS formål er gitt i selskapsavtale, og et utdrag fra denne er gjengitt under:
Selskapets formål er å utføre offentlige tjenester for sine eiere innenfor vann og avløp. I tillegg
utføres septiktømming av mindre avløpsanlegg og vegvedlikehold for kommuner som ønsker
dette.
Selskapet skal eie og drive kommunaltekniske anlegg for vann og avløp i deltaker‐kommunene, og
har ansvaret for alle oppgaver knyttet til forvaltning, planlegging, utbygging, drift og vedlikehold
av offentlige vann‐ og avløpsanlegg i eierkommunene.
Deltakerkommunene har en felles ambisjon om at GIVAS skal videreutvikles til et felles
infrastruktur‐ og kommunalteknisk selskap for kommunene i regionen. Det skal derfor arbeides for
at flere av kommunene i regionen skal tas opp som deltakerkommuner på hele eller deler av
virksomheten.

GIVAS forvalter omfattende vann‐ og avløpsstruktur spredt utover et stort geografisk område.
Arealet i GIVAS’ kommuner er over 3 000 km2. Dette er nesten 7 ganger større enn arealet til Oslo
kommune. Videre har GIVAS nesten 120 pumpestasjoner. For å sette dette tallet i perspektiv har
Oslo kommune 70 stk. Dette viser noe av omfanget av infrastrukturer GIVAS forvalter.
GIVAS har følgende anlegg som vist i Figur 1:
 13 avløpsrenseanlegg
 10 vannbehandlingsanlegg
 7 høydebasseng
 80 mil ledningsnett (tilsvarer nesten avstanden tur/retur Kongsvinger‐Trondheim)
 130 pumpestasjoner og trykkøkere (116 + 14)
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Figur 1: Oversikt over GIVAS vannbehandlingsanlegg og avløpsrenseanlegg
Siden GIVAS ble opprettet har selskapet gjennomført en rekke større og mindre prosjekter. Av de
største kan nevnes:
 Vann til Grue (legging av overføringsledning fra Kongsvinger til Grue inkl. høydebasseng,
flere trykkøkere og elvekryssinger)
 Vingersjøledningen (Vannledning for sikring av forsyningen til Grue og Kongsvinger)
 Ledningsnett SIVA‐Stømner m.m. (Utbygging i forbindelse med ny E16)
 Totalrehabilitering av Grinder Renseanlegg og Svullrya vannbehandlingsanlegg
 Delrehabilitering av Kirkenær renseanlegg
 Nytt avløpsrenseanlegg på Vestmarka
I tillegg har GIVAS sanert og rehabilitert mange km. ledningsnett i alle eierkommunene.
Totalt har GIVAS investert i vann‐ og avløpsanlegg for nesten 300 mill. kr etter opprettelsen i 2006.
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Organisasjon
GIVAS er i dag organisert som følger:

Representantskap

Kommunestyre i
eierkommunene

Styre

Daglig leder
Hanne Rolsdorph
Ingeniører
Geir Ove Bekken
7 ansatte

Anlegg
Torodd Myrhaug
11 ansatte

Stab
4 ansatte

Vann
Tom K. Bratberg
6 ansatte
1 lærling

Avløp
Bjørge Ljøstad
12 ansatte
1 lærling

Figur 2: GIVAS organisasjonskart
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STRATEGI
Tilstandsvurdering og framtidsvurdering av vannsektoren

GIVAS har i 2017 gjennomført en ny strategiprosess. En viktig del av analysearbeidet er å vurdere
tilstanden i vannsektoren for landet generelt og GIVAS spesielt.
Bakgrunnsmateriale har blant annet vært:
- Rådgivende ingeniørers forenings (RIF) rapport NORGES TILSTAND 2015 “State of the Nation”
- Norsk Vann «Bedre Vann – Tilstandsvurdering av kommunale vann‐ og avløpstjenester»
- KOSTRA/SSB – Økonomiske rapporter
- Fylkesmannen i Hedmark – Revidert utslippstillatelse
Vi kan lese følgende fra rapporten «State of the Nation»:
Avløpsanlegg (generelt i Norge):
«Anlegget er i dårlig forfatning, funksjonaliteten er truet. Det kreves umiddelbar innsats for at ikke
funksjonaliteten skal reduseres». «Det er store hindringer som begrenser sektorens/områdets
mulighet for å oppfylle krav og behov i 2024. Sammenlignet med i dag, vil tilstanden forverres».
Vannforsyningsanlegg (generelt i Norge):
«Anlegget har en akseptabel, men ikke god standard. Det må forventes ekstraordinært vedlikehold
for å opprettholde drift. Framtidige investeringer er nødvendige».

Basert på bakgrunnsdokumentasjonen har vi kommet fram til følgende eksterne drivere som vil
påvirke GIVAS i denne Handlings‐ og økonomiplanen:
 Økonomiske rammebetingelser (renter, prisvekst, energikostnader)
Renteutgifter utgjør store årlige kostnader for GIVAS, og en renteoppgang på 1 % tilsvarer ca 4
mill. kr årlig. Prognosen viser at rentenivået vil fortsette å holde seg lavt de neste årene, men vil
øke fra 2019. Det er antatt avtagende prisvekst, med økning fra 2020. Moderat lønnsvekst.
Stabile kraftpriser, men økning av nettleien på opp til 30 % fram til 2020.
 Finansiering/gebyrer: Omgivelsene og samfunnets oppmerksomhet er svært rettet mot
størrelsen på gebyrene og det å sammenligne disse kommunene i mellom. Det er mindre
interesse for de store verdiene som skal forvaltes, av tjenestene og den service som ytes og at
dette faktisk har en kostnad. At dette er et kommunalt tjenesteområde med svært høy
kompetanse blir ofte også undervurdert. Mer om dette kan leses i kapittel 7.
 Digitalisering og teknologiutvikling akselererer
Digitalisering og teknologiutvikling gir store muligheter for automatisering og
fjernbetjening/overvåkning av VA‐ anlegg. Dette vil frigjøre kapasitet og gi bedre utnyttelse av
anleggene, samt muliggjøre enklere prøvetaking, dosering og kvalitetssikring av rensegrad og
vannkvalitet. Utfordringer tilknytte dette er endret kompetansebehov og behov for
investeringer.
 Fornyingsbehov av infrastruktur/vedlikeholdsetterslep:
Det er behov for store investeringer i ledningsnettet for å sikre fornyelse i takt med
forfallsutviklingen. Norsk Vann har anslått at det i Norge trengs 280 milliarder kr i investeringer
fram mot 2040 for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet samt for å ha bærekraftig forvaltning av
infrastrukturen.
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 Økt sluttbrukerkrav:
Innbyggere har i dag store forventninger ikke bare til tjenestens kvalitet, men også til
informasjon, tilgjengelighet og service. Det samme gjelder krav og forventninger fra
interesseorganisasjoner og media.
 Endret trusselbilde:
Den vestlige verden opplever endret trusselbilde med økt risiko for terrorhandlinger/ tilsiktede
handlinger. Dette settes røkte krav til IKT sikkerhet, anleggssikkerhet, reserve‐ og
nødvannsløsninger.
 Klimapolitikk/Miljøkrav:
Miljøkrav/ klimapolitikk vil framover sette krav til endringer også innen vannbransjen. Dette vil
kunne medføre endret kompetansebehov, arbeidsprosesser og anlegg. GIVAS’ vesentlige
miljøpåvirkninger er transport (bruk avkjøretøy og maskiner), utslipp av kloakk og avhending av
spesialavfall.
 HMS‐/Arbeidsmiljø:
Selv om arbeidsmiljøloven har vært gjeldende i mange år er det fortsatt slik at kravene til HMS‐/
og arbeidsmiljø øker. I tillegg har GIVAS anlegg som i dag ikke tilfredsstiller gjeldende krav til
Arbeidsmiljøloven. Dette medfører behov for tiltak i oppgradering av anlegg, men også i form av
generelle tiltak for å ivareta og styrke generell trivsel og arbeidstilfredshet.
 Klimaendringer tiltar:
Klimaendringene medfører ekstremvær med flom og oversvømmelser. Det stiller store krav til
dimensjonering av VA‐anleggene og det er behov for omfattende investeringer for å kunne følge
opp dette. 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).
 Mangel på VA‐ingeniører og fagarbeidere
Behovet for fagutdannet personale innenfor sektoren er stort. Kravet til kompetanse blir stadig
større fordi VA‐anleggene blir mer komplekse og det kreves kompetanse på flere fagområder.
Kommunene blir sårbare ikke bare med hensyn til spisskompetanse, men også i forhold til
alminnelig fagkompetanse til løpende drift og vedlikehold. Det er stor konkurranse om denne
kompetansen i dag og mange kommuner sliter med å rekruttere fagutdannet personale. De som
har den beste fagkompetansen trekkes mot de sterkeste og største fagmiljøene.
 Økte regulatoriske krav til vannbransjen
Både i lovverket og gjennom oppfølging fra tilsyns‐ og godkjenningsmyndighetene er det stadig
større formelle krav til vannkvalitet, rensegrad, internkontroll, beredskap og dokumentasjon av
driften. GIVAS har blant annet fått ny utslippstillatelse fra Fylkesmannen i Hedmark til sine
renseanlegg, og denne setter framtidige strenge krav til en rekke nye parametere.
Økoebetingels

GIVAS ‐ Styrker, hovedutfordringer og muligheter
Basert på analysen i forrige kapittel har vi kommet fram tilfølgende oppsummering av GIVAS’ styrker
og hovedutfordringer:
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Motiverte medarbeidere med høy kompetanse, både ingeniører og fagarbeidere.
Mulighet for fagspesialisering. Endringsvillige ansatte med lavt sykefravær. Mange og
gode søkere til alle nye stillinger.

STYRKER

Vaktordning 24‐timer i døgnet, hele året. Gode beredskapsplaner og eget
nødvannsutstyr. SMS‐varslingssystem i alle kommuner.
Digitaliserte løsninger med utbygd drift‐ og vedlikeholdssystem i de fleste
kommuner. I forkant med digitale løsninger som portalløsning kartverk, SMS‐
avlesning av vannmålere m.m.
Oppdaterte Handlings‐ og økonomiplan, hovedplaner og saneringsplaner i alle
kommuner. Prosjekter gjennomføres i henhold til plan, og planverket åpner for
fleksibilitet i prosjektprioritering – fleksibel organisasjon.
Framtidsrettet og riktig organisert med robust organisasjon sammenlignet med
mange kommuner. Kompetanse innen alle fagområder; planlegging, drift og
anleggsteknisk. Kan se infrastruktur på tvers av kommunegrenser.

Gode grunnvannsforekomster gir svært godt drikkevann i alle kommunene!

Høye gebyrer i noen av kommunene i dag og stort fremtidig investeringsbehov gjør
oss mer sårbare for endringer i økonomiske rammebetingelser og krever tiltak for å
bremse gebyrøkning.
Alder og tilstand på anlegg innebærer et betydelig fornyingsbehov for å møte
klimaendringer, økte regulatoriske krav og vekst i næring og abonnenter.

UTFORDRINGER

Mange små anlegg over et stort geografisk område samtidig som anleggene er lite
automatisert sammenlignet med industri.

Høyt forbruk av energi og kjemikalier. Mye transport/bilkjøring som gir potensial for
mer effektiv ressursbruk.

Endret trusselbilde og risiko for tilsiktet handling gir sikkerhetsutfordringer som
setter økte krav til IKT sikkerhet, anleggssikkerhet og reserve‐ og nødvannsløsninger.
GIVAS er godt organisert som totalselskap, men mangler fortsatt kompetanse på
enkelte områder og nok kapasitet for å møte myndighetskrav og gjennomføre
planlagte tiltak.
GIVAS må ta høyde for ulike krav og forventninger fra eiere og sikre enhetlig og god
kundebehandling for å sikre konkurransekraft og tilfredse kunder.

Figur 3: GIVAS styrker, hovedutfordringer og muligheter
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GIVAS – målbilde
GIVAS målbilde er vist i figuren under. Målbildet er utarbeidet med bakgrunn i analysen i de
foregående kapitlene, og er selskapets overordnede strategi. Det vil utarbeides tiltaksplaner per
fokusområde med konkrete mål per avdeling. Dette er under utarbeidelse.

Figur 4: GIVAS målbilde med visjon, prinsipper og fokusområder
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5

DRIFTSBUDSJETT

Dette kapittelet omhandler utgifter som påløper driftsregnskapet, dvs. utgifter som finansieres
gjennom driftsinntekter (gebyrer). Dette er utgifter til vedlikehold som påløper for å holde eiendelen
i samme standard som den var på det opprinnelige anskaffelsestidspunktet. Anskaffelser med levetid
mindre enn 3 år, eller lavere innkjøpspris enn 100.000 kr, skal også føres på driftsregnskapet.
Kostnader til planmessig utskifting/fornyelse av ledningsstrekk med samme funksjon, f.eks. sanering
av ledninger, kan føres i driftsregnskapet dersom det er ønskelig. Det er på lang sikt økonomisk
gunstig å finansiere slike prosjekter via driftsregnskapet, da det ikke beregnes rentekostnader i
anleggets levetid.
Det er ikke lagt opp til å finansiere større prosjekter i GIVAS gjennom driftsregnskapet, men mindre
påløpende prosjekter som det ikke er planlagt for vil kunne finansieres på denne måten og det er
midler til dette.
Driftsbudsjettet består i hovedsak av følgende punkter:
‐ Lønnsutgifter
‐ Driftsutgifter
‐ Kapitalkostnader (Rentekostnader og avskrivninger)
Hvert av disse punktene blir diskutert i dette kapitlet med unntak av avskrivninger, som er direkte
avhengig av tidligere og planlagte investeringer. Figur 5 og 6 viser prosentvis fordeling per
kostnadskategori for GIVAS i 2016 og 2021. Andel kapitalkostnader vil øke fra 24 % til 33 % i perioden
som følge av økte investeringsrammer. Service og vedlikeholdsutgifter vil reduseres fra 35 % til 27 % i
samme periode.

%‐vis andel per kostnadskategori GIVAS 2016

24 %
33 %

Lønnsutgifter
Service og vedlikehold
Energi

3%

Andre driftsutgifter

5%

Kapitalkostnader
35 %

Figur 5: %‐vis andel per kostnadskategori
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%‐vis andel per kostnadskategori GIVAS 2021

33 %

Lønnsutgifter

34 %

Service og vedlikehold
Energi
Andre driftsutgifter
Kapitalkostnader
2%

5%
26 %

Figur 6: %‐vis andel per kostnadskategori

Lønnsutgifter ‐ antall årsverk
Dagens status
Det er i dag totalt 44 faste ansatte i GIVAS med 100 % stilling. I tillegg er det 2 lærlinger, totalt 46
personer. Tabellen nedenfor viser årsverk i GIVAS per 1.8.2017 fordelt på avdeling og stilling.
Tabell 1: Antall årsverk per avdeling
Stilling

Stab/
ledelse

Daglig leder
Stab 1)
Avdelingsleder
Ingeniører/ driftsledere
Formenn
Fagarbeidere 2)
SUM
1)
2)

Ingeniører

Vann

Avløp

Anlegg

Sum

1
1
1
9
12

1
4
3,5
9,5
5
21
44

1
4
1
7

5

8

½
½
1
4
6

1
1
3
8
13

1 økonomisjef, 1 HMS‐ og Kvalitetsleder, 2 administrasjon/abonnent
+ 2 lærlinger i fellesskap på vann og avløp. 1 fagarbeider på anleggsavdelingen har 50% stilling som verksmester

I tillegg til det overnevnte er følgende funksjoner/ tjenester satt bort:
‐ Regnskap/lønn
‐ Grue kommune (ca. 1,5 årsverk)
‐ Renhold
‐ Kongsvinger/ Grue/ Nord‐Odal/ Eidskog kommune
‐ IT
‐ Hedmark IKT
‐ Sentralbord
‐ Kongsvinger kommune (servicetorget)
‐ Offentlig innkjøp
‐ RIIG (Regional Innkjøpsordning I Glåmdal)
Alle ansatte fører timelister, og det foretas en internfakturering slik at lønnen blir belastet riktig
kostnadssted. Det betyr at en time arbeidet f.eks. for vann i Grue, vil bli belastet vann Grue. Videre
vil arbeid utført på investeringsprosjekter bli belastet det aktuelle prosjekter og finansiert med
investeringsmidler. Dette gir at antall årsverk i hver av eierkommunene variere noe fra år til år.
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Framtidsutvikling/budsjett
Det er ikke lagt inn noe endring i antall årsverk i denne perioden for vann og avløp.
Det vil allikevel i kortere perioder kunne bli overlapping av stillinger på grunn av at mange ansatte de
neste årene kan gå av med pensjon, eller arbeide mindre enn 100 % stilling. Innen 2020 vil totalt 7 av
dagens GIVAS ansatte være mer enn 62 år, som er tidspunktet for når man kan søke AFP
(Avtalefestet pensjon). Gjennomsnittlig pensjonsalder i GIVAS er 64,1 år.
Bemanningssituasjonen i anleggsavdelingen vurderes kontinuerlig basert på oppdragsmengde. GIVAS
har de siste årene leid inn mannskap og maskiner for å sikre nok ressurser, og siste kalkyle tyder på at
det vil være kostnadssvarende å erstatte noe av dette med eget mannskap. Endelig beslutning vil
gjøres i samråd med styret.
Tabellen under viser alderssammensetning og gjennomsnittsalder i de forskjellige avdelingene.
Tabell 2: Alderssammensetning og gjennomsnittsalder per avdeling per 1.1.2017
Antall ansatte
<20 år
20‐29 år
30‐39 år
40‐49 år
50‐59 år
>60 år
Gjennomsnittsalder

Stab/
ledelse

Ingeniører

Vann

Avløp

Anlegg

Sum

0
0
1
1
3
0
48,2

0
1
3
2
2
0
42,0

0
0
3
2
0
1
44,0

0
2
1
3
3
4
48,4

0
2
4
3
3
0
41,5

0
5
12
11
11
5
44,8

Som beskrevet kjøper GIVAS tjenester innenfor en rekke funksjoner/ tjenester. I tillegg medfører
generell drift og vedlikehold at GIVAS årlig kjøper tjenester fra elektrikere, automasjonsmekanikere,
ventilasjonselskaper etc.
Dersom det viser seg at GIVAS vil kunne utføre noen av disse oppgavene rimeligere eller bedre (med
tanke på blant annet beredskap) ved å ansette eget personell, bør dette gjennomføres etter vedtak i
styret. Dette vil ikke påvirke det totale driftsbudsjettet.
I tillegg viser kapittelet om strategi (se kapittel 4) at kompetanseheving og tilgang på nok ressurser
(dvs. personell) vil være viktig i årene som kommer. Dette kan medføre endret behov for kompetanse
og bemanning. Vurderinger rundt dette må gjøres kontinuerlig i tråd med krav og oppgaver for
selskapet.

Lønnsutgifter ‐ lønnsnivå og lønnsvekst
Dagens status
GIVAS er underlagt KS Bedrift «Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter».
Denne angir blant annet minstelønn og faste tillegg for fagarbeidere. For ledere og ingeniører er det
ingen minstelønn. Det betyr at GIVAS i disse tilfellene er fri til å fastsette lønnen.
Ved rekrutering av ansatte med høyere utdannelse eller spesielt god erfaring, opplever GIVAS uten
unntak at lønnsnivået i samfunnet ellers er høyere enn GIVAS’ eget. Dette er en utfordring. Selskapet
er avhengig av å tiltrekke seg personer med riktig fagkompetanse, og det har i dag en prislapp som
ikke kan oversees.
Spesielt er dette merkbart innen stillinger med krav til ingeniørutdanning. Bakgrunnen for dette
ligger i mangel på antall ingeniører i Norge målt opp mot behov, spesielt innen vann‐ og
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avløpssektoren som beskrevet i kapittelet om strategi (kapittel 4). Nedbemanning innen oljesektoren
har medført økt rekruttering til vannsektoren, men det vil allikevel ta lang tid å utdanne eller
omskolere nok vann‐ og avløpsingeniører til å dekke behovet. Prognosen sier derfor at vi fortsatt vil
ha et stort underskudd på utdannede vann‐ og avløpsingeniører fram til 2021.
Ved lønnsfastsettelse ser GIVAS på hva tilsvarende stillinger er lønnet til i eierkommunene. Det er
derfor en utfordring at lønningene varierer mellom eierkommunene. Generelt kan man si at
lønnsnivået er noe høyere i Kongsvinger enn i de andre kommunene. Dette er naturlig ut fra
kommunestørrelsen.
Med forretningssted i Kongsvinger må GIVAS i utgangspunktet se til denne kommune for
sammenligning av lønnsnivået. Merk at ledere og ingeniører i eierkommunene har 7,5 timers
arbeidsdag, mens man i GIVAS har 8. Dette medfører at grunnlønnen til GIVAS ansatte, som et
sammenligningsgrunnlag, må ligge 6 ‐ 7 % høyere enn i eierkommunene.
Fagarbeidere har tradisjonelt i kommunene hatt mange variable lønnstillegg som følge av vakt,
ubekvem arbeidssted/ tid etc. Mye av dette er tariffestet i henhold til Hovedtariffavtalen, men noe er
også fremforhandlet lokalt. Dette er uoversiktlig både for arbeidsgiver og arbeidstaker, og medfører
ekstraarbeid i administrasjon. GIVAS har derfor i forhandling med fagforbundet kommet fram til at
de fleste av disse tilleggene er fjernet mot et flatt tillegg. I tillegg har GIVAS i forhandling med
fagforbundet blitt enige om å øke omregningsfaktor som kompensasjon for vakt fra 5 til 7. Denne
faktoren sier at man får kompensert 1 time for hver 7 time man er på vakt, mot tidligere 1 time hver
5 time. Kompensasjon for dette er også inkludert i det faste tillegget.
Oppsummert betyr dette at grunnlønnen til GIVAS ansatte er noe høyere enn det de er for
tilsvarende stillinger i eierkommunene. Dette forklares ut fra de punktene som beskrevet over.
Framtidsutvikling/budsjett
I henhold til SSB «Makroøkonomiske hovedstørrelser 2005‐2020. Regnskap og prognoser» 2, er
beregnet lønnsvekst antatt til 3,0 % i 2018, 3,1% i 2019, for deretter å øke til 3,9 % i 2020. Det er
ingen data for senere perioder. Det er antatt 3,9 % årlig lønnsøkning i 2021 i gebyrberegningene i
tillegg til overnevnte for 2018‐2020.
1F

2

http://ssb.no/nasjonalregnskap‐og‐konjunkturer/artikler‐og‐publikasjoner/markert‐men‐kortvarig‐konjunkturnedgang?tabell=209660
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Driftsutgifter
Dagens status
Som beskrevet i innledende kapittel 4.1 «Tilstandsvurdering og framtidsvurdering av vannsektoren»
er det et generelt etterslep på vedlikehold i sektoren. Generelt kan man si at tilstanden i GIVAS’
kommuner gjenspeiler dette etterslepet selv om det er relativt store individuelle forskjeller mellom
kommuner og anlegg. Mer om dette kan leses i Vedlegg A‐D «Tilstandsvurdering og Prosjektforslag» i
eierkommunene.
GIVAS har som målsetning å ta igjen dette etterslepet slik at ikke kommende generasjoner må bære
kostnadene for at dagens abonnenter har hatt lave gebyrer.
Enkelthendelser, som f. eks havari av dyrt utstyr eller lekkasjer, kan påvirke driftsutgiftene mye fra år
til år. Dette ser man spesielt der det er få abonnenter å fordele kostnadene på.
Framtidsutvikling/budsjett
Til tross for et stort teknisk etterslep er det ikke forventet at de generelle driftskostnadene til GIVAS
vil stige mer enn prisveksten fram til 2019. Dette begrunnes i at GIVAS, samtidig med å øke
vedlikeholdet, vil kunne redusere kostnadene til akutte utrykninger og hendelser ved at anleggenes
tilstand bedres. I tillegg har GIVAS et stort fokus på å redusere driftsutgiftene på alle områder ved
kritisk gjennomgang av alle innkjøp og avtaler.
I henhold til SSB «Makroøkonomiske hovedstørrelser 2005‐2020. Regnskap og prognoser», er
beregnet konsumprisindeks (KPI) antatt til 1,9 %, 1,7 % og 1,9 % i henholdsvis 2018, 2019 og 2020.
Det er ingen data for senere perioder. Det er antatt 1,9 % årlig prisvekst i 2021 i gebyrberegningene i
tillegg til overnevnte for 2018‐2020.

Renteutgifter
Dagens status
GIVA har vedtatt en finansstrategi som skal sikre at GIVAS har en optimal og langsiktig
finansforvaltning tilpasset ønsket risikoprofil og sikre betjeningsevne til å dekke
betalingsforpliktelser ved forfall.
I dag består låneporteføljen av langsiktige lån i Kommunalbanken og Kommunekreditt. Lånene har
flytende rente, og renten varierer noe avhengig av tidspunkt for låneopptaket. Den totale
gjeldsporteføljen ble refinansiert gjennom anbudskonkurranse i 2015. Ytterligere låneopptak etter
dette har blitt konkurranseutsatt med forespørsel til 3‐5 aktører for å sikre best mulig priser.
I henhold til selvkostregelverket skal renten innenfor selvkostområdene (vann og avløp) beregnes
som 5‐årig swaprente tillagt ½ prosentpoeng. Et avvik mellom denne renten og faktisk betalt rente
kan avsettes til frie fond. Gjennom årene har avviket stort sett vært positivt, dvs. at selvkostrenten
har vært høyere enn faktisk rente. Overskuddet har da blitt ført direkte tilbake til selvkostområdene.
Det betyr at det per i dag ikke finnes noe rentefond.
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Framtidsutvikling/budsjett
Rentenivået i Norge er i dag historisk lavt. Det vil på et tidspunkt komme en renteøkning. Når denne
vil inntreffe er vanskelig å forutsi.
GIVAS lån er alle knyttet til NIBOR 3 MND pluss margin.
I henhold til Kommunalbankens sist oppdaterte prognose for NIBOR 3MND pluss margin er det angitt
forslag til en budsjettrente i 2018‐2021 på henholdsvis 1,45 %, 1,65 %,2,15 % og 2,28 %. Siste
prognose fra SSB «Makroøkonomiske hovedstørrelser 2005‐2020. Regnskap og prognoser» gir renter
på henholdsvis 1,5%, 1,5% og 1,9%. Det foreligger ikke prognose for 2021.
På grunn av den betydelige låneporteføljen til GIVAS, vil en eventuell renteoppgang ha stor
påvirkning på utgiftene. I tillegg vil det alltid være et avvik mellom selvkostrenten og faktisk rente.
Med dette til grunn er det anbefalt å budsjettere med en noe konservativ antagelse, og GIVAS har i
budsjettet lagt til en buffer på 0,6‐0,85 %‐poeng over prognostisert rente. Det er i budsjettet lagt til
grunn budsjettrenter på henholdsvis 2,2 %, 2,6 %, 2,9 % og 2,9 % i perioden 2018‐2021.
Handlings‐ og økonomiplan ble oppdatert før siste prognose lå tilgjengelig, men forutsetningene som
da lå til grunn var tilnærmet like som oppdatert prognose fra Kommunalbanken. Forutsetningene
opprettholdes derfor. Det er ikke budsjettert med noe avvik mellom rentesats og selvkostrenten (5‐
årlig swaprente tillagt ½ prosentpoeng). Det vil gjøres en løpende vurdering av rentepolitikk basert
på vedtatt finansstrategi.
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6

INVESTERINGSBUDSJETT

Dette kapittelet omhandler rammene til investeringsprosjekter, dvs. utgifter som finansieres
gjennom lånemidler. Indirekte blir kostnadene til dette igjen belastet driftsbudsjettet gjennom renter
og avskrivninger.
Et investeringsprosjekt er en anskaffelse med levetid mer enn 3 år, og høyere innkjøpspris enn
100.000 kr.

Utfordringer og rammebetingelser
Det angitte investeringsvolumet i denne handlings‐ og økonomiplanen er å betrakte som nødvendige
tiltak for å sikre at GIVAS kan levere den tjenesten abonnentene og eierne forventer, samt å
overholde alle myndighetskrav. Det er også viktig å foreta nødvendig og planmessig fornying av
infrastrukturen slik at senere generasjoner ikke må betale for et større etterslep.
Kvalitetsmålene for bedriften er beskrevet i kapittel 4 «Strategi».

Prosjektramme ‐ Investeringer
Denne Handlings‐ og økonomiplan har en investeringsramme på 176,8 mill. kr fordelt på fire år.
Dette fordeler seg på 21,3 mill. kr i Eidskog, 35,4 mill. kr i Nord‐Odal, 18,3 mill. kr i Grue, 95,8 mill. kr i
Kongsvinger, og 6 mill. kr i anleggsavdelingen.
Rammene inkluderer totalrehabilitering av Granli vannbehandlingsanlegg, men ikke framtidig løsning
for avløpsrensing i Eidskog kommune eller nytt slambehandlingsanlegg, se kapittel 4 i vedlegg A, B, C
og D. Disse større investeringene vil bli framlagt som egne saker i kommunestyrene.
Restverdien viser total gjeld i GIVAS. Restverdien på anleggsmidlene vil i perioden stige til ca 461 mill.
kr, se figur 5 side 21.
Tabell 3 viser investeringsrammen i kommunene per år. Basert på prosjektoppsummeringen i denne
planen ser vi at investeringsvolumet vil variere fra år til år. Ubrukt låneramme fra et år overføres til
et annet. Dette er nødvendig for å kunne skape forutsigbarhet, være fleksibel samt kunne utnytte
maskiner og mannskap optimalt.
Vedlegg A‐D gir en detaljert oversikt over de prosjekter som er planlagt i perioden.
Erfaringsmessig vil det alltid kunne oppstå hendelse på ledningsnettet som man ikke kan forutsi. I
tillegg er det ønske 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 vedleggene.
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Tabell 3: Prosjektramme – Investeringer (beløp i mill. kr)
Ubrukte
lånemidler

År

2018

Eidskog Vann

2019

2020

2021

SUM

0,2

0,2

0,2

0,2

0,8

Eidskog Avløp

2,5

4,5

4,5

4,5

4,5

20,5

Eidskog Sum

2,5

4,7

4,7

4,7

4,7

21,3

Nord‐Odal Vann

3

1,7

1,7

1,7

1,7

9,8

Nord‐Odal Avløp

7,6

4,5

4,5

4,5

4,5

25,6

10,6
‐4,2

6,2
2,0

6,2
2,0

6,2
2,0

‐1,5
‐5,7
2,0

2,0
4,0
9,0

2,0
4,0
9,0

2,0
4,0
9,0

‐2,2

9,0

6,2
2,0
8,0
2,0
12,0
1,0
32,0
9,0

9,0

9,0

35,4
3,8
8,0
6,5
18,3
30,0
32,0
33,8

0
0
7,2

18
1,5
34,4

42
1,5
66

18
1,5
34

18
1,5
34

95,8
6,0
176,8

Nord‐Odal Sum
Grue Vann
Grue Vann ‐ Nytt VB Granli 1)
Grue Avløp
Grue Sum
Kongsvinger Vann
Kongsvinger Vann‐ Nytt VB Granli 1)
Kongsvinger Avløp
Kongsvinger Sum
Anleggsavdelingen
TOTALT
1)

Tallene inkluderer større investeringer på vannbehandlingsanlegg i Kongsvinger/Grue. GIVAS vil i løpet av
planperioden fremme egne saker i kommunene vedrørende dette.

Basert på investeringene som vist Tabell 3 viser Figur 5 investeringer, avskrivninger og restverdi for
GIVAS totalt. Figuren viser at restverdien (bokført verdi av alle anlegg) øker i perioden. Det betyr at
investeringene er større enn avskrivningene. Det er store variasjoner mellom kommunene i hvor stor
restverdien i utgangspunktet er, avhengig hvor man er i en investeringssyklus. I kommuner med
gamle anlegg som er avskrevet, vil restverdien være lav. Blant GIVAS’ kommuner er restverdi (bokført
verdi av alle anlegg) lavest per innbygger i Nord‐Odal og Eidskog, mens Grue har den høyeste
verdien. Det er i kommunene med lavt utgangspunkt restverdien vil stige mest i perioden. Mer om
dette kan leses i vedlegg A, B, C og D, kapittel 7.
Figur 5: Investeringer, avskrivninger og restverdi – GIVAS totalt

50 000
40 000
30 000
20 000
10 000

Investeringer (000')

Avskrivninger (000')

02.01.05 ‐ Økonomiplan 2018‐2021 ‐ HOVEDDOKUMENT

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

0

Restverdi (000')

500 000
450 000
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0

60 000

2006

lnvesteringer og avskrivninger (000')

Investeringer, avskrivninger og restverdi ‐ GIVAS

Restverdi (000')

21

Handlings‐ og økonomiplan 2018‐2021
HOVEDDOKUMENT

7

GEBYRER – VANN OG AVLØP
Gebyrer – Norge, Dagens nivå

Det er stadig fokus på vann og avløpsgebyrene i Norge. Huseiernes Landsforbund utgir årlig sine
rapporter med medfølgende medieoppslag, der de dyreste og billigste kommunene blir listet opp.
Medieoppslagene fokuseres dessverre ofte kun på økonomiske forhold, og tar ikke hensyn til andre
viktige parametere, som utbyggingstakt, fornyelse og kvalitet. Innenfor andre områder og sektorer er
det videre en realitet at prisen på en vare eller en tjeneste er avhengig av volumet som blir
produsert. Det betyr at småkommuner umulig kan produsere vann eller rense avløp til så lav
kubikkmeterpris som store kommuner.
Samarbeid mellom kommunene, som eksempelvis vannproduksjonen på Granli for både Grue og
Kongsvinger, kan bidra til stordriftsfordeler for mindre kommuner. Samtidig betyr de store
avstandene og spredt bebyggelse at kostnadene med å levere vann og rense avløp blir høye i mange
kommuner.
Rapporten fra Huseiernes Landsforbund underbygger effekten av stordriftsfordeler; de ti dyreste
vann‐kommunene har et gjennomsnitt på ca. 2.500 innbyggere.
Tilsvarende er gjennomsnittlig innbyggertall for de ti billigste vann‐kommunene ca 40.000.
En annen viktig bakgrunn for de store forskjellene i gebyrene er variasjoner i krav til rensing av
avløpsvann i Norge. ”Mjøsaksjonen” på 1970‐tallet medførte strenge krav til avløpsrensing i
innlandet, med påfølgende bygging av renseanlegg.
På Vestlandet og i Nord‐Norge er det generelt gode resipientforhold. Det vil si at områdene av ulike
årsaker kan tåle mer urenset avløp, og her er kravene til avløpsrensing mindre strenge enn vi har i
innlandet. Det er grunn til å tro at kravene til rensing i fremtiden vil bli lik i hele Norge, og dermed vil
gebyrene øke i de områdene som ikke har hatt krav til rensing tidligere.
Figuren under illustrerer forskjellene i gebyrene i Norge, og Hedmark har som sagt de høyeste
gebyrene i Norge.

Figur 6: Kommunale gebyrer (inkl. mva). 2017 kilde SSB
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Gebyrer – Norge, Framtidig nivå
Til tross for at mange mener vann‐ og avløpsgebyrene i Norge har steget mer enn de burde de siste
årene (ref. Huseiernes Landsforbund), mener andre organisasjoner at investeringsnivået er for lavt i
kommunene.
Fra Statistisk Sentralbyrås sider kan vi lese følgende:
“Hvis ikke fornyelsen blir gjennomført med høyere tempo, vil dette medføre aldring av
spillvannsnettet (avløpsnettet) i kommunene. Det vil ta vel 200 år å fornye hele
spillvannsnettet med dagens fornyelsestakt.”
Fra RIF (Rådgivende ingeniørers forening) rapport «Norges Tilstand 2015 «State of the Nation» kan vi
lese:
«Det er behov for store investeringer i ledningsnettet for å sikre fornyelse i takt med
forfallsutviklingen. Dette vil redusere lekkasjer og hendelser med svikt i forsyningen»
Norsk Vann utgav i 2017 er rapport som viser beregnet investeringsbehov i vannbransjen fram mot
2040. (Finansieringsbehov i vannbransjen 2016‐2040, Rapport nr. 223).
Rapporten fastslår at det i Norge trengs 280 milliarder kr i investeringer fram mot 2040.
Investeringsbehovet som rapporten fastslår vil medføre gebyrøkning for abonnentene. Figur 7 viser
gebyrkonsekvens for de forskjellige fylkene i Norge. Oversikten viser at man i Hedmark må beregne i
snitt 4 % økning i gebyrene ut over vanlig prisvekst. Dette vil gi et estimert avløpsgebyr i 2040 på over
20.000 kr årlig. Oversikten viser imidlertid at gebyrene i andre deler av Norge vil øke mer og at
Hedmark ikke i framtiden vil skille seg like mye ut på statistikken, ref. Figur 6.

Figur 7: Gjennomsnittlig gebyrkonsekvens for vann‐ og avløpstjeneste utover prisvekst fram til
2040 med dagens kostnadsnivå.
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Gebyrer ‐ GIVAS
Tabell 4 viser vann‐ og avløpsgebyrene i GIVAS‐kommunene samt snitt for Hedmark, Norge og
billigst/dyrest kommune. Tallene er hentet fra KOSTRA og basert på et vannforbruk på 150 m3 eller
en bolig på 120m2 ekskl. mva. Vannmålerleier er inkl. i vanngebyret.
Tallene viser at gebyrene i Kongsvinger er relativt moderate, ved at de ligger godt under snittet i
Hedmark og i Norge. Spesielt avløpsgebyret i Kongsvinger er lavt.
Når det gjelder de andre kommunene er situasjonen noe annerledes. I Nord‐Odal er vanngebyret
høyt, mens avløpsgebyret er høyt i Grue.
Tabell 4: Gebyrer 2017 antatt 150 m3 årlig forbruk, eller 120 m2 BRA. (ekskl. mva.)
Kommune

Vann

Avløp

Samlet

Eidskog

2 282

6 180

8 462

Nord‐Odal

4 948

5 256

10 204

Grue

3 310

7 285

10 595

Kongsvinger

2 875

3 130

6 005

Gjennomsnitt Norge

3 475

3 841

7 315

Gjennomsnitt Hedmark

3 748
4 598
8 346
8 460
8 505
642
223
MERK: I GIVAS kommuner er gjennomsnittlig vannforbruk for en abonnent ca. 110 m3/årlig. Enslige bruker ca.
50 m3/år. Det betyr at de fleste abonnenter betaler mindre i årlig gebyr enn hva tallene i tabellen tilsier.
Høyest verdi:
Lavest verdi:

Figurene under viser en sammenstilling av samtlige kommuners årsgebyr for 2017. Tallene er ekskl.
mva.
VANN:
Oversikten viser at Eidskog er blant de 25 % billigste kommunene i Norge, Kongsvinger er blant de 45
% billigste, Grue er på snittet (+/‐ 5 %), mens Nord‐Odal er blant de 25 % dyreste kommunene.

Årlig vanngebyr inkl. mva.

0418 Nord‐Odal
0420 Eidskog

0402 Kongsvinger

0423 Grue

0713 Sande (Vestf.)
1144 Kvitsøy
1121 Time
1032 Lyngdal
0701 Horten
1142 Rennesøy
1813 Brønnøy
1222 Fitjar
1529 Skodje
0814 Bamble
1911 Kvæfjord
1920 Loabák ‐ Lavangen
1111 Sokndal
1936 Karlsøy
1251 Vaksdal
0926 Lillesand
1233 Ulvik
1638 Orkdal
1525 Stranda
1824 Vefsn
1874 Moskenes
2003 Vadsø
1517 Hareid
0517 Sel
1027 Audnedal
0540 Sør‐Aurdal
1633 Osen
1524 Norddal
1026 Åseral
0429 Åmot
1211 Etne
1859 Flakstad
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Figur 8: Årlig vanngebyr alle kommuner i Norge, ref. KOSTRA.
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AVLØP:
Oversikten viser at Kongsvinger er blant de 45 % billigste kommunene i Norge, Nord‐Odal er blant de
25 % dyreste, mens både Eidskog og Grue er blant de 10 % dyreste kommunene.

Årlig avløpsgebyr ekskl. mva.
0423 Grue
0420 Eidskog
0418 Nord‐Odal
0402 Kongsvinger

1871 Andøy
1922 Bardu
1870 Sortland
2002 Vardø
1516 Ulstein
1032 Lyngdal
1514 Sande (M. og R.)
1242 Samnanger
1135 Sauda
1252 Modalen
1017 Songdalen
1265 Fedje
0624 Øvre Eiker
1433 Naustdal
1432 Førde
0716 Re
1160 Vindafjord
1505 Kristiansund
0123 Spydeberg
0517 Sel
1919 Gratangen
0620 Hol
0441 Os (Hedm.)
1246 Fjell
0544 Øystre Slidre
0602 Drammen
1736 Snåase ‐ Snåsa
0543 Vestre Slidre
0520 Ringebu
0545 Vang
0127 Skiptvet
0827 Hjartdal
0511 Dovre

9000
8000
7000
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Figur 9: Årlig avløpsgebyr alle kommuner i Norge, ref. KOSTRA

I hovedtrekk kan vi dele utgiftene i to deler: driftskostnader og kapitalkostnader (renter og
avskrivninger).
Dersom vi korrigerer driftsutgifter for kapitalkostnadene, vil situasjonen for GIVAS‐kommunene være
noe annerledes enn tabellen over viser. Basert på tall fra KOSTRA viser Figur 10 og Figur 11
gebyrgrunnlaget (summen av utgifter) med og uten kapitalkostnader.
Som tabellen viser er driftskostnadene til GIVAS‐kommunene blant de rimeligste i Hedmark. Spesielt
har Kongsvinger og Grue som har vært lengst i GIVAS‐samarbeidet lave driftskostnader pr. innbygger
tilknyttet. Dette viser at GIVAS drifter sine anlegg på en effektiv måte.
I Nord‐Odal og Eidskog har GIVAS bare mindre vannverk ved at private aktører forsyner brorparten
av innbyggerne (henholdsvis Juptjenn og Kroksjøen vannverk). Det betyr at det er få offentlige
vannabonnenter i disse kommunene, og enhetsprisen pr. abonnent blir derfor relativt høy.
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VANN
Kostnader pr. innbygger splittet på driftsutgifter og kapitalkostnader
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Gebyrgrunnlag pr innbygger inkl kapitalkostnader
Gebyrgrunnlag pr innbygger eks kapitalkostnader

Figur 10: Gebyrgrunnlag per innbygger tilknyttet kommunalt vann, inkl. og ekskl. kapitalkostnader
(ref. KOSTRA, SSB 2016‐tall)

AVLØP
Kostnader pr. innbygger splittet på driftsutgifter og kapitalkostnader
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Gebyrgrunnlag pr innbygger inkl kapitalkostnader
Gebyrgrunnlag pr innbygger eks kapitalkostnader

Figur 11: Gebyrgrunnlag per innbygger tilknyttet kommunalt avløp, inkl. og ekskl. kapitalkostnader
(ref. KOSTRA, SSB 2016‐tall)
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Gebyrstruktur
I henhold til Norsk Vann Rapport 179, anbefales det å ha en todelt gebyrmodell for årsgebyr med en
fast og en variabel del (abonnement og forbruksgebyr). Fastleddet benyttes som virkemiddel for å få
en rettferdig fordeling av kostnader mellom abonnentgrupper (forbruk, boligstørrelse etc.).
Hvor stor andel av de samlede inntektene fra årsgebyrene som skal være henholdsvis fastledd og
forbruksledd, er avgjørende for hvordan gebyrene fordeles mellom abonnentgruppene. Eksempelvis
vil et høyt fastledd favorisere familier med høyt forbruk, mens et lavt fastledd vil favorisere de med
lavt forbruk.
Hovedprinsippet ved innføring av abonnementsgebyr er at kostnadene med blant annet
ledningsnett, beredskap etc. er faste kostnader uavhengig av forbruk. Dette er samme betraktning
som blant annet strømselskapene følger der kundene betaler «nettleie».
Alle GIVAS’ kommuner har innført todelt gebyrstruktur 3. Størrelsen på fastleddet varierer imidlertid
fra kommune til kommune avhengig av politiske føringer.
2F

I hovedsak følger GIVAS følgende gebyrstruktur:
1. Abonnementsgebyr
a. Boliger, hytter, næring (ikke risiko)
b. Risikoabonnenter
2. Forbruksgebyr
a. Etter målt forbruk pr m3
b. Eller stipulert forbruk per m2
For stipulert forbruk er omregningsfaktoren 1,5 m3/m2 for bolig og 0,75 m3/m2 for fritidsbolig. Areal
BRA [m2] etter NS3940
Kommentar til risikoabonnenter:
I henhold til forurensningsforskriften gis det muligheter for å differensiere årsgebyrene dersom det
er ulike kostnader forbundet med å betjene de ulike kategoriene.
GIVAS har de senere årene fått skjerpede myndighetskrav for hvordan risikoabonnenter skal
håndteres. Dette gjelder blant annet:
‐ Registrering og oppfølging av risikoabonnenter (pålegg fra Mattilsynet)
‐ Vedtak og oppfølging av påslippstillatelser (tidligere fulgt opp gjennom utslippstillatelsen fra
Fylkesmannen)
Risikoabonnenter er abonnenter som kan forurense drikkevannet via tilbakeslag, eller slippe ut
kjemikalier, tungmetaller e.l. via avløpsvannet.
Septikabonnenter 4 betaler i utgangspunktet for en tømming per 2. år med inntil 3 m3 eller 4 m3
avhengig av kommune. Det blir fakturert ekstra pr. m3 for de som har større septiktank enn dette.
Mange abonnenter har behov for hyppigere tømming, og disse kan inngå fast avtale om tømming
hvert år. Fakturaen blir fordelt over flere terminer.
3F

3
4

Med unntak av vann Eidskog, som følger struktur og satser til Kroksjøen vannverk.
Nord‐Odal kommune inngår ikke i GIVAS‐samarbeidet for septiktømming.
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Gebyrberegning 2018‐2021
Vann‐ og avløpstjenesten er underlagt selvkostregelverket. Det innebærer at alle utgifter skal dekkes
inn via gebyrinntektene, og gebyrinntektene skal ikke overskride kommunens/ selskapets utgifter. Et
eventuelt overskudd eller underskudd skal settes av til bundne driftsfond, som skal utlignes i løpet av
tre til fem år.
Basert på drøftelsene i kapittel 5.1 til 5.4 viser Tabell 5 en oversikt over tallene som brukes til
driftsbudsjettet i perioden 2018‐2021. Tallene er årlig økning i prosent med unntak av rentesatsen,
som angir årlig rente.
I tillegg til dette vil renteutgiftene og avskrivningene øke som følge av at investeringene er større enn
avskrivningene, se Figur 5 side 21.
Tabell 5: Antatt årlig prisvekst i %, samt rentenivå per år.
Stilling
Lønnsutgifter
Driftsutgifter
Rentenivå

2018

2019

2020

2021

3,0
1,9
2,2

3,1
1,7
2,6

3,9
1,9
2,9

3,9
1,9
2,9

Tabell 6 gir en oppsummering over beregnet gjennomsnittlig årlig gebyrøkning for eierkommunene.
Tallene inkluderer ikke ny renseløsning for Eidskog Avløp eller det pålegg Fylkesmannen i Hedmark
har gitt kommunene i Sør‐Hedmark, om ny utvidet slambehandling, se kapittel om slambehandling i
vedlegg A‐D. Når løsning foreligger for disse investeringer vil tallene oppdateres og nye gebyrer
måtte beregnes.
Tabell 6: Gebyrøkning GIVAS i % (inkl mva).
År

2018

2019

2020

2021

Gj.snitt

2,1 %
5,0 %
30,0 %

2,2 %
5,0 %
10,0 %

2,2 %
2,5 %
5,0 %

2,2 %
2,5 %
2,5 %

2,2 %
3,7 %
11,4 %

0,0 %
0,0 %
‐

3,5 %
0,0 %
‐

3,5 %
0,0 %
‐

3,5 %
0,0 %
‐

2,6 %
0,0 %
‐

3,5 %
3,8 %
2,5 %

3,5 %
3,8 %
2,5 %

3,5 %
3,8 %
2,5 %

3,5 %
3,8 %
2,5 %

3,5 %
3,8 %
2,5 %

0,0 %
5,0 %
5,0 %

5,5 %
3,5 %
3,5 %

6,5 %
3,5 %
3,5 %

7,0 %
3,5 %
3,5 %

4,7 %
3,9 %
3,9 %

Eidskog
Vann 1)
Avløp
Septik
Nord‐Odal
Vann
Avløp
Septik 2)
Grue
Vann
Avløp
Septik
Kongsvinger
Vann
Avløp
Septik
1)
2)

Det er ikke gjort noen vurdering av vanngebyret i Eidskog kommune da dette skal følge satsene til Kroksjøen
vannverk ut 2019. Økningen viser forventet prisvekst.
Nord‐Odal kommune utfører selv denne tjenesten.
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Forutsatt at gebyrøkningen blir jevnt fordelt mellom abonnementsgebyr og forbruksgebyr er
økningen i årsgebyret beregnet i Tabell 7.
Økningen i gebyret er beregnet for et vannforbruk på 150m3 i Eidskog, Grue og Kongsvinger, og etter
areal 120m2 i Nord‐Odal. For septik er det antatt tømming hvert andre år. Merk at dette kun er en
prognose. Gebyrstrukturen med satser blir årlig vedtatt i eierkommunene ved kommunestyret.
En mer detaljert beskrivelse for beregnet gebyrøkning for hver av kommunene er gitt Vedlegg A‐D,
kapittel 7.
Tabell 7: Prognose årlig økning i årsgebyr (kr/år) antatt 150m3 forbruk eller 120m2 areal.
Septiktømming pr 2. år. (inkl. mva.).
År
Eidskog
Vann 1)
Avløp
Septik
Nord‐Odal
Vann
Avløp
Septik 2)
Grue
Vann
Avløp
Septik
Kongsvinger
Vann
Avløp
Septik
1)
2)

2018

2019

2020

2021

63
393
405

67
412
176

68
216
97

70
222
51

0
0

216
0

224
0

232
0

149
351
42

154
364
44

160
378
45

165
392
46

0
202
73

205
148
53

255
154
55

292
159
57

Det er ikke gjort noen vurdering av vanngebyret i Eidskog kommune da dette skal følge satsene til Kroksjøen
vannverk ut 2019. Justert for KPI i 2018 og 2019.
Nord‐Odal kommune utfører selv denne tjenesten.

Abonnenter
Gebyrøkningen som beregnet i forrige kapittel, skal belastes abonnentene, og Tabell 8 viser antall
abonnementsgebyr i eierkommunene. Det beregnes et abonnementsgebyr per boenhet. En boenhet
er definert som en bolig eller fritidsbolig med et eller flere rom og med separat inngang, samt eget
bad/WC og kjøkkendel.
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Tabell 8: Abonnentsoversikt 2017. Endring fra 2015 i parentes
Eidskog

Nord‐Odal

Grue

Kongsvinger

‐
97 (‐1) 1
0 (0)
0 (0)

180 (+23)
274 (‐14)
4 (0)
0 (0)
458 (+9)

1693 (+25)
0 (0)
30 (‐4)
81 (0)
1804 (+21)

6869 (+429)
239 (‐333)
65 (‐9)
0 (0)
7173 (+87)

1258 (+18)
111 (‐13)
4 (0)
1373 (+5)

302 (+37)
998 (‐12)
20 (0)
1320 (+25)

1157 (+21)
0 (0)
25 (‐3)
1182 (+18)

6301 (+382)
223 (‐304)
56 (‐6)
6580 (+72)

154 (+154)
1025 (‐116)

3)

559 (‐22)
813 (‐3)

379 (‐6)
1664 (+25)

2)

3)

VANN:
Ant abonnementsgebyr m/vannmåle
Ant abonnementsgebyr m/arealberegning
Ant abonnementsgebyr risikoabonnenter
Ant abonnementsgebyr vannpost
SUM antall abonnementsgebyr
* etter andeler
AVLØP:
Ant abonnementsgebyr m/vannmåler
Ant abonnementsgebyr m/arealberegning
Ant abonnementsgebyr risikoabonnenter
SUM antall abonnementsgebyr
SEPTIK:
Ant abonnementsgebyr Tømming hvert år
Ant abonnementsgebyr Tømming hvert 2 år
Ant abonnementsgebyr Tømming hvert 4 år
(hytter)
SUM antall abonnementsgebyr
1)
2)
3)
4)

4)

3)

2)

198 (+25)
1179 (+38)

3)

1570 (0)

2043 (+19)

Antall abonnenter etter andeler
Ikke tvungen tømming for hytteabonnenter. De fleste hytter bestiller hver tømming direkte og er ikke inkludert i oversikten
Administreres av Nord‐Odal kommune og ikke av GIVAS
Oversikten inkluderer ikke tette tanker i Eidskog der tankene tømmes etter bestilling

I henhold til Plan‐ og bygningsloven § 27‐1 (vann) og § 27‐2 (avløp) heter det:
“Når offentlig vannledning/ avløpsledning går over eiendommen eller i veg som støter til den, eller
over nærliggende areal, skal bygning som ligger på eiendommen knyttes til
vannledningen/avløpsledningen. Vil dette etter kommunens skjønn være forbundet med
uforholdsmessig stor kostnad, eller særlige hensyn tilsier det, kan kommunen godkjenne en annen
ordning.”
Tilknytningsplikt følger etter dette direkte av loven, jf. “skal”. Tilknytningsplikten er blant annet
begrunnet i hensyn til sikker og kontrollerbar vannforsyning for den enkelte tomt samt hensynet til
forutsigbarhet for vann‐ og avløpsverkene med hensyn til fordeling av drifts‐ og
investeringskostnader, ref. Fylkesmannen i Hedmark i 2013. Videre presiseres det fra Fylkesmannen
at det å være fornøyd med egen privat løsning ikke gir fritak for tilknytning, da det ville være å
undergrave tilknytningsplikten.
GIVAS har en stadig økning i antall abonnenter. Mange velger offentlig tilknytning på eget initiativ, og
flere private vannverk har blitt overtatt av GIVAS siden oppstarten i 2006.
Det er allikevel viktig for GIAVS å kunne bruke tilknytningsplikten i Plan‐ og bygningsloven for å skape
forutsigbarhet ved f eks nyutbygginger, samt å kunne pålegge abonnenter tilknytninger der
forskjellige hensyn tilsier dette. I Grue og Nord‐Odal er det praksis å gjennomføre pålegg om
tilknytning. I slike tilfeller skal sakene framlegges kommunestyret.
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