HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN
2022-2025
Hovedplan og saneringsplan for vann og avløp

GIVAS styre
GIVAS representantskap

Eidskog kommunestyre
Nord-Odal kommunestyre
Grue Formannskap
Kongsvinger kommunestyre

Handlings- og økonomiplan 2022-2025
HOVEDDOKUMENT

Innholdsfortegnelse
1

INNLEDNING ................................................................................................................................... 4
Bakgrunn ................................................................................................................................. 4
Investeringsrammer ................................................................................................................ 4
Miljø- og klimastrategi............................................................................................................. 4
Teknisk etterslep ..................................................................................................................... 5
Framtidige gebyrprognoser ..................................................................................................... 5
Organisering ............................................................................................................................ 5

2

OPPSUMMERING ............................................................................................................................ 7

3

GIVAS .............................................................................................................................................. 8
Generelt................................................................................................................................... 8
Organisasjon .......................................................................................................................... 10

4

STRATEGI ...................................................................................................................................... 11
Tilstandsvurdering og framtidsvurdering av vannsektoren .................................................. 11
GIVAS - Styrker, hovedutfordringer og muligheter ............................................................... 13
GIVAS – målbilde ................................................................................................................... 13
GIVAS – Fokusområder .......................................................................................................... 14

5

DRIFTSBUDSJETT ........................................................................................................................... 15
Lønnsutgifter - antall årsverk ................................................................................................ 15
Lønnsutgifter - lønnsnivå og lønnsvekst ................................................................................ 17
Driftsutgifter .......................................................................................................................... 18
Energi, kjemikalier og drivstoff.............................................................................................. 18
Renteutgifter ......................................................................................................................... 19

6

INVESTERINGSBUDSJETT .............................................................................................................. 20
Utfordringer og rammebetingelser ....................................................................................... 20
Investeringsrammer .............................................................................................................. 20
Investeringsbudsjett - prosjektbudsjett ................................................................................ 21

7

GEBYRER – VANN OG AVLØP ........................................................................................................ 23
Gebyrer – Norge, dagens og fremtidig nivå .......................................................................... 23
Gebyrer - GIVAS ..................................................................................................................... 25
Gebyrstruktur ........................................................................................................................ 27
Gebyrberegning 2022-2025 .................................................................................................. 28
Abonnenter ........................................................................................................................... 29

GIVAS Handlings- og Økonomiplan 2022-2025 - HOVEDDOKUMENT Rev. 2

2

Handlings- og økonomiplan 2022-2025
HOVEDDOKUMENT

Vedlegg
«HOVEDPLAN OG SANERINGSPLAN»
- Prosjektforslag 2022-2025
- Tallbudsjett og gebyrberegning 2022-2025





VEDLEGG A:
VEDLEGG B:
VEDLEGG C:
VEDLEGG D:

EIDSKOG KOMMUNE
NORD-ODAL KOMMUNE
GRUE KOMMUNE
KONGSVINGER KOMMUNE

«OVERSIKT BYGG, BILER OG MASKINER»
 VEDLEGG E:
ANLEGGSAVDELING, BYGG, BILER OG MASKINER

GIVAS Handlings- og Økonomiplan 2022-2025 - HOVEDDOKUMENT Rev. 2

3

Handlings- og økonomiplan 2022-2025
HOVEDDOKUMENT

1

INNLEDNING
Bakgrunn

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.

Investeringsrammer
Denne Handlings- og økonomiplan har en investeringsramme på 309,8 mill. kr fordelt på fire år.
Investeringsrammen inkluderer ordinære investeringsrammer i perioden, samt ekstraordinære
rammer til Granli vannbehandlingsanlegg (vedtatt), ny avløpsrensing Eidskog (vedtatt) og biologisk
rensetrinn på Kongsvinger RA og Kirkenær RA (kun estimat, ikke vedtatt). Prosjektbudsjettet er totalt
på 293 mill kr. Dette fordeler seg på 95,1 mill. kr i Eidskog, 12,9 mill. kr i Nord-Odal, 27,8 mill. kr i
Grue, 149,2 mill. kr i Kongsvinger, og 8 mill. kr i anleggsavdelingen.
GIVAS forvalter en låneportefølje på ca. 455,5 mill. kr. Denne vil øke til ca. 650 mill. kr i planperioden
og inkluderer inneværende års investeringer. Selskapets låneramme er på 650 mill. kr.
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.

Miljø- og klimastrategi
Kongsvingerregionen har vedtatt en regional klimastrategi. Målsetningen i dette dokumentet er at
kommuneorganisasjonene skal være klimanøytrale i 2025. Dersom denne målsetningen skal nås må
det beregnes investeringer i form av klimatiltak. GIVAS vil vurdere energieffektiviseringstiltak (ENØK)
i både eksisterende og nye bygg i planperioden, og det er avsatt midler til ENØK-tiltak på de større
anleggene.
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Teknisk etterslep
Det er de siste årene blitt et stort fokus på det store tekniske etterslepet i vannbransjen. Norsk Vann1
har beregnet i sin rapport «Kommunalt investeringsbehov i vann- og avløp 2021-2040» at det er
behov for å investere over 332 milliarder kroner i de kommunalt eide vann- og avløpsanleggene frem
til 2040, for å sikre fortsatt rent vann i springen og i naturen.
I tillegg til fornyelse av ledningsnett, står mange kommuner ovenfor store investeringer i
vannbehandling og renseanlegg. Mange av disse anleggene ble bygget på 70-tallet, og er ferdig
nedskrevet for mange år siden. Slike anlegg koster mye, men jo flere abonnenter tilknyttet, jo
«billigere» blir det per abonnent. Mindre kommuner med spredt bebyggelse får derfor relativt sett
større investeringer enn større kommuner.
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 gjennomsnitt øke standarden på anleggene i GIVAS’
kommuner, men arbeidet med å ta igjen etterslepet vil måtte fortsette i lang tid etterpå.

Framtidige gebyrprognoser
Vann- og avløpssektoren i Norge er finansiert gjennom selvkost. Det betyr at gebyrene skal gjenspeile
de faktiske utgiftene kommunen har til vann og avløp. Når kommunene skal ta igjen det tekniske
etterslepet vil det føre til økte gebyrer. Norsk Vann har beregnet at man i Innlandet må påregne 125
% økning i gebyrene frem til 2040 som følge av investeringsbehovet. Innlandet har høyere gebyrer
enn resten av Norge. Gebyrene i GIVAS kommuner, med unntak av Kongsvinger, er samlet sett i øvre
del av skalaen dersom man sammenligner alle kommuner i Norge. Årsaken til at Innlandet har høyere
gebyrer er strenge rensekrav, spredt bebyggelse over store avstander og terrengforhold.

Organisering
Organisering i vannbransjen er et tilbakevendende tema både i bransjen internt og i
kommunedebatten.
Norsk Vann har hatt en arbeidsgruppe med tema effektiv organisering av vann- og avløpstjenestene.
I sluttrapporten «Sluttrapport fra Norsk Vanns arbeidsgruppe for effektiv organisering av vann- og
avløpstjenestene» utgitt i 2021 konkluderes det med følgende:
 Det må etableres et obligatorisk, nasjonalt system for benchmarking som erstatter
eksisterende rapporteringsløsninger
 Vann- og avløpssektoren må organisere seg i større enheter på tvers av kommunegrensene
 Det er stort behov for å få en mer enhetlig myndighetsutøvelse med langsiktige og
forutsigbare rammebetingelser.
 Det må legges til rette for økt innovasjon og teknologiutvikling, og at det må organiseres
innenfor selvkostregelverket.
I sluttrapporten pekes det blant annet på at kommunegrensene ikke er naturlig inndeling av vann- og
avløpsvirksomheten, og at tilgang til kompetanse er kritisk viktig for å møte kravene til bransjen de
neste årene. Samtidig mener gruppen at størrelse er sentralt for å kunne attrahere og få tilgang til
nødvendig kompetanse og kapasitet, og at det er de minste kommunene som har størst utfordringer.

1

Norsk Vann er den nasjonale interesseorganisasjonen for Vannbransjen. Norsk Vann representerer 365
kommuner med ca. 96 % av landets innbyggere.
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Gjennomgang av data viser imidlertid at det er de større kommunene som samarbeider mest, og de
minste som samarbeider minst. Her kan IKS-modellen spille en sentral rolle, da man gjennom en slik
organisering kan oppnå kritisk masse/størrelse for å besitte nødvendig kompetanse. En utredning
utført av Svenskt Vatten i 2018 peker på at en VA-virksomhet bør ha 50.000 innbyggere tilknyttet
tjenesten. Dette stemmer med GIVAS oppfatning. GIVAS har i dag ca. 35.000 innbyggere i sine
kommuner. Til tross for størrelsen oppleves det fortsatt sårbarhet rundt kompetanse og funksjoner i
organisasjoner. Vekst og utvikling er et strategisk fokusområde for GIVAS.

«Rent vann kommer ikke av seg selv!»

GIVAS, 20.09.2021

Hanne Rolsdorph
Daglig leder
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OPPSUMMERING

Under er det gitt en kort oppsummering av beregnede gebyrendringer i kommunene i perioden.
Alle kommunene i Sør-Hedmark har fått pålegg om å bygge/eventuelt transportere slammet til annet
mottak i Norge. Mer om dette kan leses i kommunedelplanene kapittel 4.

Nord-Odal:

Vanngebyret vil øke med gjennomsnitt på 6,5 % i perioden. Det er gjennomført store
investeringer de siste årene, blant annet Austvatn-ledningen og nytt høydebasseng
på Botner. Dette medfører økte kapitalkostnader. Forsinket tilkobling av nye
abonnenter på Austvatn-ledningen på grunn av koronapandemien gir forsinkede
tilknytningsinntekter. Avløpsgebyret øker i gjennomsnitt 5,7 % i perioden. Det er
gjennomført store investeringer de siste årene, blant annet Austvatn-ledningen og
Illgo-Nesset. Dette medfører økte kapitalkostnader. Forsinket tilkobling av nye
abonnenter på Austvatn-ledningen på grunn av koronapandemien gir forsinkede
tilknytningsinntekter.

Eidskog:

Vanngebyret følger Kroksjøen vannverk satser.
Avløpsgebyret økes med gjennomsnittlig 9,2 % i perioden. Årsaken er at det i
investeringsrammen er lagt inn 75 mill. kr i investeringer i ny avløpsrensing for
Eidskog. Det foreligger ikke tilbud før i høst. Septikgebyret øker i gjennomsnitt med
6,1 % i perioden. Investeringene i nytt renseanlegg påvirker også septik, da septiken
må renses på renseanlegget.

Grue:

Vanngebyret er anslått økt med et gjennomsnitt på 7 %. Investeringen i nytt
vannbehandlingsanlegg ved Granli medfører betydelig økte kapitalkostnader.
Avløpsgebyret er anslått økt med gjennomsnitt 2,2 %. Investering i nytt biologisk
rensetrinn i slutten av perioden medfører økte kapitalkostnader. Septikgebyret er
foreslått uendret i perioden. Årsaken er tidligere mindreforbruk som benyttes.

Kongsvinger:

Det er beregnet at vann-, avløps- og septikgebyret må økes med henholdsvis 8,3 %,
8,5 % og 5,9 %. Årsaken til økningen på vann er i hovedsak den store investeringen
ved Granli VB, samt økt pågang på private utbyggingsprosjekter/eksterne prosjekter.
Økningen på avløp og septik skyldes i hovedsak investeringer i biologisk rensetrinn og
oppgradering av Kongsvinger renseanlegg mot slutten av perioden. I tillegg medfører
den økte pågangen på private utbyggingsprosjekter/eksterne prosjekter økte
kapitalkostnader.
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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 per oppdrag)
GIVAS formål er gitt i selskapsavtalen, 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 infrastrukturog 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 stykker. 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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Botner
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Sollia
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Eidskog
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Vestmarka

Figur 1: Oversikt over GIVAS vannbehandlingsanlegg
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Figur 2: Oversikt over GIVAS avløpsrenseanlegg
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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

Anlegg
Torodd Myhrhaug

Stab

Vann
Tom K. Bratberg

Avløp
Bjørge Ljøstad

Figur 3: GIVAS organisasjonskart
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STRATEGI
Tilstandsvurdering og framtidsvurdering av vannsektoren

GIVAS gjennomførte en revidering av strategien i 2020. En viktig del av analysearbeidet var å vurdere
tilstanden i vannsektoren for landet generelt og GIVAS spesielt. Rammebetingelsene og
framtidsvurderingen som ble gjort i 2017 er fortsatt gjeldende, men noen av rammebetingelsene og
påvirkningsfaktorene har blitt enda tydeligere. Styret vedtok i desember 2020 en revidert strategi.
Basert på analysen ble følgende eksterne drivere vurdert å 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. Koronapandemien bidro til rekordlave renter. Prognosen viser at rentenivået vil
fortsette å holde seg lavt de neste årene, men vil øke noe fra 2021. Det har i 2021 vært en
økende prisvekst på en rekke innsatsfaktorer på grunn av flere forhold i verdenshandelen. Det er
likevel valgt å legge inn KPI prognoser fremover, da det er forventet en stabilisering i
prisutviklingen.
 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 varsel om at nye strengere krav vil bli gitt i utslippstillatelser
for renseanlegg (Statsforvalteren). Nytt regelverk for overvann er under utarbeiding, og det er
kommet nytt regelverk på ledningsnett. Summen av økende regulatoriske krav stiller igjen krav
til økt kapasitet og kompetanse i bransjen.
 Ulike krav og forventninger fra eierkommunene:
GIVAS opplever at eierkommunene er tilfreds med tjenestene selskapet utfører. Generelt
anstrengt kommuneøkonomi og ulikt gebyrtrykk i eierkommunene påvirker beslutninger om
fremtidige investeringer og fleksibilitet på områder som f.eks. overvann. Eierne har også ulike
forventninger og planer vedrørende ekstern utbygging og tilrettelegging for næringsutvikling,
samt økte forventninger og krav til klima og bærekraft. GIVAS må ta hensyn til de ulike
forventningene fra eierkommunene. På mulighetssiden ligger det en mulighet for å få inn flere
eierkommuner inn i GIVAS eller utføre flere tjenester for våre eiere som for eksempel innenfor
spredt avløp.
 Digitalisering og teknologiutvikling akselerer:
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 tilknyttet dette er endret kompetansebehov og behov for
investeringer. Digitalisering av kartverk og datadrevet ledningsfornyelse, automatisk
måleravlesning og digitalisering av kundenære prosesser er flere eksempler på tiltak GIVAS
ønsker å gjennomføre.
 Endret sikkerhetsbilde:
Det er økt fokus på sikkerhetsutfordringer knyttet til kritisk infrastruktur som følge av både
terror og digitalisering. Dette setter økte krav til IKT-sikkerhet, anleggssikkerhet og reserve- og
nødvannsløsninger.
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 Fornyingsbehov av infrastruktur/vedlikeholdsetterslep:
Det er behov for store investeringer i ledningsnettet for å sikre fornyelse i takt med
forfallsutviklingen. Norsk Vann har i 2021 anslått at det i Norge trengs 332 milliarder kr i
investeringer fram mot 2040 for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet samt for å ha bærekraftig
forvaltning av infrastrukturen. For høyt lekkasjenivå på drikkevann, dårlig dokumentert overløp
og lav utskiftingstakt på ledningsnett er eksempler på utfordringer knyttet til aldrende
infrastruktur.
 Klimaendringer tiltar:
Klimaendringer medfører ekstremvær med flom og oversvømmelser. Betydelig del av den økte
nedbøren kommer over korte perioder og med høyere intensitet, som har høyere
skadepotensial. Dette fører til innlekking av fremmedvann, driftsforstyrrelser, økt rensekrav på
vann, overløp på avløp, høyere risiko for ledningsbrudd. Samtidig gir økte temperaturer økt
fordamping, som kan gi lengre perioder med lav vannføring og lavere grunnvannstand. Dette gir
igjen økt behov for reservevannsløsninger. Klimaendringene stiller store krav til dimensjonering
av VA-anleggene og det er behov for omfattende investeringer for å kunne følge opp dette.
 Klimapolitikk/Miljøkrav:
Miljøkrav/klimapolitikk vil framover sette store krav til endringer også innen vannbransjen.
Forventninger og krav kommer både fra eiere, myndigheter og bransjen selv. Dette vil blant
annet medføre endret kompetansebehov, arbeidsprosesser og fornying av infrastruktur.
Bransjen må løse sine utfordringer på en miljømessig forsvarlig måte. GIVAS må gjennomføre
omfattende tiltak for å redusere sitt miljøfotavtrykk.
 Mangel på VA-ingeniører og fagarbeidere
Behovet for fagutdannet personale innenfor sektoren er stort, og øker i takt med
vedlikeholdsetterslepet og økende regulatoriske krav. Antall ingeniører som utdannes innen
faget har økt, men en større andel av det faglige arbeidet innen vann- og avløpssektoren er
overført fra kommuner til rådgivningsbransjen. Det jobber i dag færre ingeniører i kommunal del
av bransjen enn for noen år siden, selv om antall ingeniører i bransjen har økt. Mange
kommuner står også ovenfor et generasjonsskifte hos driftsoperatørene, og det er utfordringer
knyttet til utdanningstilbudet på fagarbeidersiden.
 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.
 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. Våre kunder forventer forsyningssikkerhet og god, digital
tilgang til tjenester og informasjon.
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GIVAS - Styrker, hovedutfordringer og muligheter
 Riktig organisert med høy kompetanse og tilpasningsdyktige ansatte.
 Mange små og eldre anlegg over store avstander gir utfordringer knyttet til HMS, rensekrav og
klimaendringer.
 Stort potensial for å redusere miljø- og klimaavtrykket.
 Gjennomført mange tiltak på driftsovervåking og digitalisering av kartverk, men har fortsatt mye
å hente på digitalisering.
 GIVAS står ovenfor store investeringer fremover.
 Med unntak av Kongsvinger ligger gebyrene i våre kommuner noe høyt sammenlignet med
landsgjennomsnittet. GIVAS har imidlertid lavere selvkost per tilknyttet innbygger (2019)
sammenlignet med kommuner med tilsvarende antall innbyggere.
 Påvirkbare kostnader har i gjennomsnitt økt med 2,2 % i perioden 2015-2019, lavere enn
prisvekst.

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

GIVAS Handlings- og Økonomiplan 2022-2025 - HOVEDDOKUMENT Rev. 2

13

Handlings- og økonomiplan 2022-2025
HOVEDDOKUMENT

GIVAS – Fokusområder
GIVAS fokusområder er de utvalgte strategiske områdene som danner grunnlag for GIVAS Handlingsog økonomiplan og Mål- og handlingsplan per avdeling.
Miljøvennlige løsninger
Vi skal ta vare på miljøet og bli klimanøytrale
 Vi skal innen utgangen av 2021 etablere et årlig klimagassregnskap
 Vi skal innen utgangen av 2021 lage kortsiktige og langsiktige planer for reduksjon av utslipp
for å oppnå klimanøytralitet innen 2030
 Hvis vi ikke er klimanøytrale innen utgangen av 2030 skal vi kjøpe FN-godkjente klimakvoter
for restutslippene
 Vi skal redusere bruken av fossilt drivstoff med 20 % innen utgangen av 2025(referanseår
2020)
Kostnadseffektivisering
Vi skal levere riktige tjenester til en lavest mulig kostnad
 Vi skal ha en gjennomsnittlig utvikling (2020-2025) i påvirkbare kostnader som er lavere enn
generell prisvekst (KPI)
 Vi skal redusere energiforbruket med 20 % innen utgangen av 2025 (referanseår 2020)
 Vi skal redusere kjemikalieforbruket med 10 % innen utgangen av 2025 (referanseår 2020)
 Vi skal redusere kostnaden (kr/meter ledning) i saneringsprosjekter med 10 % innen
utgangen av 2025 (referanseår 2020)

Fremtidsrettet infrastruktur
Vi skal ha anlegg som er i stand til å møte vekst, klimaendringer og endrede myndighetskrav
 Vi skal redusere lekkasjeprosenten på vann med 10 % innen utgangen av 2023 (ref. 2020)
 Vi skal redusere andel fremmedvann med 15% innen utgangen av 2023 (referanseår 2020)
 Vi skal redusere overløpsmengden på renseanlegg (maks 1 % for store renseanlegg* og 2 %
på øvrige renseanlegg) og pumpestasjoner innen utgangen av 2022
 Alle renseanlegg og vannbehandlingsanlegg skal innen utgangen av 2025 tilfredsstille krav til
kapasitet, utslipp og arbeidsmiljø
 Vi skal sanere ledningsnett i henhold til teoretisk fornyelsesnivå innen utgangen av 2025
 Vi skal oppnå full dekningsgrad på driftskontrollsystemet med komplett FDV-system ila. 2021
 Alle anlegg skal være sentralstyrt innen utgangen av 2030
 Ledningskartverket skal være tilfredsstillende dokumentert innen utgangen av 2025
Vekst og kontinuerlig forbedring
Vi skal alltid se etter muligheter for å ta i bruk nye løsninger og teknologi som kan gjøre oss bedre





Vi skal ta i bruk «produksjonsløftet», herunder 5S, innen utgangen av 2021
Vi skal øke antall abonnenter med 20 % innen utgangen av 2025 (referanseår 2020)
Vi skal ha minimum 50 % fjernavleste vannmålere innen utgangen av 2025
Vi skal innen utgangen av 2021 ha etablert en overordnet strategi for å hente ut gevinster av
digitalisering



Vi skal jobbe for at GIVAS får flere eierkommuner
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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 utskifting/fornyelse av ledningsstrekk med samme funksjon og kvalitet, f.eks. sanering
av ledninger, kan føres i driftsregnskapet under gitte forutsetninger.
Det er ikke lagt opp til å finansiere større prosjekter i GIVAS gjennom driftsregnskapet, men mindre
prosjekter som det ikke er planlagt for, vil dersom kriteriene for driftsfinansiering tilfredsstilles,
kunne finansieres på denne måten.
Driftsbudsjettet består i hovedsak av følgende punkter:
- Lønnsutgifter
- Driftsutgifter
- Energiutgifter, kjemikalier og drivstoff
- 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 viser prosentvis fordeling per
kostnadskategori for GIVAS i 2020 og 2025. Andel kapitalkostnader vil øke fra 25 % til 37 % i perioden
som følge av økte investeringsrammer. Driftsutgifter vil reduseres fra 38 % til 24 % i samme periode.

%-vis andel per
kostnadskategori 2020

%-vis andel per kostnadskategori 2025

Lønnsutgifter
25 %

30 %

37 %

31 %

Driftsutgifter

7%
38 %

8%

24 %

Energi, kjemikalier og
drivstoff
Kapitalkostnader

Figur 5: %-vis andel per kostnadskategori i 2020 og i 2025

Lønnsutgifter - antall årsverk
Dagens status
Det er i dag totalt 45 faste ansatte i GIVAS med 100 % stilling. I tillegg er det to deltidsansatte med
hhv 20 % og 50 % stilling, samt 2 lærlinger. Tabellen nedenfor viser ansatte i 100 % stilling i GIVAS per
24.8.2021 fordelt på avdeling.
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Tabell 1: Ansatte i 100 % stilling
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
8,5
5
23
45

1
4
1
6

5

7

½
½
1
5
7

1
1
3
9
14

1 økonomisjef, 1 HMS- og Kvalitetsleder, 2,2 årsverk i administrasjon/abonnent
+ 1 lærling i fellesskap på vann og avløp. 1 lærling på anlegg. 1 fagarbeider sesong på anleggsavdelingen i ca. 50 %
stilling. 1 fagarbeider på anleggsavdelingen har 50 % stilling som verksmester.

I tillegg til det ovennevnte 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)
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 gjør at antall årsverk i hver av eierkommunene varierer noe fra år til år.
Framtidsutvikling/budsjett
Det er lagt inn ett ekstra årsverk i perioden for vann og avløp. Hvordan denne disponeres mellom
vann og avløp er ikke avgjort enda. Det vil også i kortere perioder kunne bli overlapping av stillinger
på grunn av at mange ansatte de neste årene kan gå av med pensjon, eller arbeider mindre enn 100
% stilling. Innen 2022 vil totalt 9 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 år.
Det er lagt inn en økning på ett ingeniør-årsverk i planperioden. Årsaken er at det er færre vann- og
avløpsingeniører i GIVAS nå enn tidligere. Dette fordi et ingeniørårsverk av strategiske årsaker ble
omdisponert til fagområdet automasjon. Dette er nøkkelkompetanse GIVAS har behov for. Imidlertid
er det tydelig at med den økende oppgavemengde for ingeniørene som følge av flere prosjekter,
både internt og eksternt initierte, er behov for en ekstra vann- og avløpsingeniør. Naturlig turnover
må også påregnes, så en slik rekruttering vil bidra til å redusere sårbarhet på ingeniørsiden.
Bemanningssituasjonen i anleggsavdelingen vurderes kontinuerlig basert på oppdragsmengde. GIVAS
har de siste årene leid inn mannskap og maskiner for å sikre nok ressurser, og det ble i 2021 besluttet
å omgjøre noe av dette til en 50 % sesongbasert stilling.
Tabellen under viser alderssammensetning og gjennomsnittsalder i de forskjellige avdelingene.
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Tabell 2: Alderssammensetning og gjennomsnittsalder per avdeling per 1.1.2021
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
1
3
54,1

0
1
4
1
1
0
37,2

0
1
2
2
1
1
42,8

0
2
1
4
2
5
49,6

0
0
2
4
4
2
50,5

0
4
10
12
9
11
47,5

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 osv. 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.

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 rekruttering av ansatte med høyere utdannelse eller spesielt god erfaring, opplever GIVAS uten
unntak at lønnsnivået i samfunnet ellers er høyere enn GIVAS’ eget.
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. Dette gjelder spesielt i offentlig del
av vannbransjen, som til tross for et økende antall uteksaminerte vann- og avløpsingeniører og
økende oppgavemengde, sysselsetter færre ingeniører enn for flere år siden. Brorparten av
sivilingeniører og ingeniører går til rådgiverselskaper.
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.
Med forretningssted i Kongsvinger må GIVAS i utgangspunktet se til denne kommune for
sammenligning av lønnsnivået. Ledere og ingeniører i flere eierkommuner 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.
Framtidsutvikling/budsjett
I henhold til SSB «Makroøkonomiske hovedstørrelser 2009-2024. Regnskap og prognoser» 2, er
lønnsvekst estimert til 3,1 % i 2022, 3,2 % i 2023 og 3,6 % i 2024. Det er antatt 3,6 % årlig lønnsøkning
i 2025 i gebyrberegningene i tillegg til overnevnte for 2022-2024.
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».
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 flom og lekkasjer, kan påvirke driftsutgiftene
mye fra år til år. Dette ser man spesielt der det er få abonnenter å fordele kostnadene på. I tillegg vil
gjennomføring av driftsprosjekter (driftsfinansierte prosjekter, i motsetning til investeringsprosjekter
som finansieres med låneopptak) påvirke utviklingen av driftsutgiftene. Se eget avsnitt om
driftsfinansierte prosjekter.
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 2025. 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.
Prisene på en rekke innsatsfaktorer som benyttes til vedlikehold av infrastrukturen og til prosjekter,
har vært veldig volatil i 2021. Dette gjelder blant annet pris på stål og plastbaserte produkter. Enkelte
varer, som f.eks. plastrør, har steget så mye som 30-40 % i pris. Det er vanskelig å si når den ustabile
markedssituasjonen vil bedre seg, men det er håp om stabilisering og normalisering av pris i løpet av
høsten.
I henhold til SSB «Makroøkonomiske hovedstørrelser 2009-2024. Regnskap og prognoser», er
konsumprisindeks (KPI) antatt til 1,8 %, 1,8 % og 1,9 % i henholdsvis 2022, 2023 og 2024. Det er ingen
data for senere perioder. Det er antatt 1,9 % årlig prisvekst i 2025 i gebyrberegningene i tillegg til
overnevnte for 2022-2024.

Energi, kjemikalier og drivstoff
Dagens status
I 2020 hadde GIVAS ca. 8,1 mill. kr i utgifter til energi, kjemikalier og drivstoff, noe som tilsvarte
ca. 7 % av utgiftene.
Energiprisene består av nettleie, offentlige avgifter og strømprisen. Nettleie og offentlige avgifter
utgjør ca. 56 % av energiprisen, strøm utgjør ca. 44 % og inkluderer lovpålagte el-sertifikater. GIVAS
bruker ca. 6 000 000 kWh per år til å drifte anlegg og infrastruktur. Strømprisen er utelukkende
knyttet til forbruk. Prisen varierer avhengig av tilbud og etterspørsel både i Norge og land vi
importerer/eksporterer strøm til, samt av en rekke andre faktorer som CO2 priser, gass-, kullpriser
osv. Man kan sikre seg mot større endringer i strømprisen og el-sertifikatpris ved å inngå
fastprisavtaler eller kjøpe derivater (finansielle kontrakter om å kjøpe strøm til en fastsatt pris).
GIVAS har prissikring på mellom 50-70 % av volumet de neste årene.
Nettleie og offentlige avgifter består av et fastledd og et variabelt ledd knyttet til forbruk. GIVAS kan
ikke påvirke prisen på nettleien, men vi kan påvirke forbruket og forbrukstoppene i løpet av døgnet.
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Nettleien har økt de foregående årene, og dette er forventet å fortsette. Det viktigste GIVAS kan
gjøre for å redusere energikostnaden er å redusere energiforbruket. Kongsvinger renseanlegg er det
anlegget med høyest forbruk, og det er planlagt tiltak for å øke energieffektiviteten samtidig med
ombygging til biologisk rensetrinn. På øvrige anlegg vil det kontinuerlig gjøres tiltak for å redusere
energiforbruk, blant annet gjennom regulering av temperatur, isolering osv.
Det er vanskelig å anslå prisen på kjemikalier og drivstoff de neste årene. Imidlertid kan man anta at
prisen for å forurense vil øke, og dermed er det naturlig at også innsatsfaktorer som forårsaker
forurensing vil øke i pris. GIVAS gjør tiltak for å redusere kjemikalieforbruk og forbruk av drivstoff.
Kjemikalieforbruk søkes redusert gjennom blant annet økt grad av biologisk rensing og styring av
anleggene for å optimalisere forbruk opp mot rensegrad. For å redusere drivstoff er det planlagt med
utskifting av bilparken til flere el-biler i Handlings- og økonomiplan perioden.
Framtidsutvikling/budsjett
I Handlings- og økonomiplan er prisene for energi, kjemikalier og drivstoff forutsatt økt i tråd med KPI
i hele perioden. Det er veldig viktig for GIVAS, både av miljø- og kostnadshensyn, å identifisere og
gjennomføre tiltak som kan redusere forbruket av disse innsatsfaktorene. På grunn av tiltak for
redusert forbruk, er det derfor ikke satt høyere prisstigning enn KPI.

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 til disposisjonsfond.
Rentenivået i Norge har de siste årene vært historisk lavt. Som følge av koronapandemien falt
rentene til ytterligere rekordlave nivåer i 2020. Rentene er estimert til å øke noe de neste årene, men
rentenivået må likevel fortsatt anses som lavt sett i et lengre perspektiv.
Framtidsutvikling/budsjett
GIVAS lån er alle knyttet til NIBOR 3 MND pluss margin, men siden selvkostrenten som regel ligger
over lånerenten, har vi valgt å benytte selvkostrente som basis for renteprognose.
I Kommunalbankens sist oppdaterte prognose for 5-årig SWAP pluss påslag (0,5 %-poeng) var
kalkylerenten anslått til henholdsvis 2,25 %, 2,44 %, 2,57 % og 2,67 %.
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 0,5 %-poeng over prognostisert rente. Det er i budsjettet lagt til grunn
budsjettrenter på henholdsvis 2,8 %, 2,9 %, 3,1 % og 3,2 % i perioden 2022-2025. Det vil gjøres en
løpende vurdering av rentepolitikk basert på vedtatt finansstrategi.
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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.

Investeringsrammer
GIVAS har en årlig ordinær investeringsramme som per i dag er 37,9 mill kr. Dette inkluderer ikke
investeringsrammer på ekstraordinære investeringer knyttet til nytt vannbehandlingsanlegg på
Granli og nytt renseanlegg i Eidskog, som har egne rammer. I denne handlings- og økonomiplanen
foreslås den ordinære investeringsrammen økt til 46,2 mill kr per år.
Investeringsrammene i GIVAS har i stor grad vært uendret de siste årene, til tross for prisstigning.
Dette innebærer at rammene i realiteten har gått ned, selv med et økende investeringsbehov.
Rammene settes ut ifra en vurdering av investeringsbehov, andel kapitalkostnader og utvikling i
gebyrgrunnlag for det respektive selvkostområdet. Økt pågang av private utbyggingsprosjekter,
spesielt i Kongsvinger, kombinert med det generelle investeringsetterslepet som eksisterer i
bransjen, gir behov for økte investeringsrammer. I flere av kommunene er det også gjennomført
store investeringer de siste årene, noe som har medført investeringsbudsjett høyere enn rammen
over tid. Det foreslås derfor økte rammer på flere av selvkostområdene. Investeringsrammen er kun
en årlig rullerende ramme. Selve prosjektbudsjettet varierer fra år til år avhengig av fremdrift,
prioriteringer hos eierkommunene og beslutninger hos eksterne parter (f.eks. private utbyggere,
Statens vegvesen, Eidsiva osv.). Tabellen under viser dagens og foreslått ny ordinær ramme. De store
punktinvesteringene på anlegg med egne vedtak i kommunestyre kommer i tillegg.
Tabell 3: Dagens og foreslått investeringsramme per år
Ordinær ramme
per år

Ny ordinær
ramme per år

Eidskog Vann

0,2

0,2

Eidskog Avløp

4,5

4,5

Eidskog Sum

4,7

4,7

Nord-Odal Vann

1,7

2

Nord-Odal Avløp

4,5

4,5

Nord-Odal Sum
Grue Vann
Grue Avløp
Grue Sum
Kongsvinger Vann
Kongsvinger Avløp

6,2
2,0
2,5
4,5
9
12

6,5

Kongsvinger Sum
Anleggsavdelingen
TOTALT

21,0
1,5
37,9

28

År

2,5
2,5
5,0
12
16
2
46,2
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Investeringsbudsjett - prosjektbudsjett
Denne Handlings- og økonomiplan har en investeringsbudsjett på 293 mill. kr fordelt på fire år. Dette
fordeler seg på 95,1 mill. kr i Eidskog, 12,9 mill. kr i Nord-Odal, 27,8 mill. kr i Grue, 149,2 mill. kr i
Kongsvinger, og 8 mill. kr i anleggsavdelingen. Budsjettet inkluderer nytt Granli
vannbehandlingsanlegg (vedtatt i 2018), nytt renseanlegg i Eidskog (vedtatt 2020). I tillegg inkluderer
budsjettet bygging av biologisk rensetrinn ved Kongsvinger RA og ved Kirkenær RA (estimat, ingen
tilbud foreligger, ikke vedtatt). Disse større investeringene vil bli framlagt som egne saker i
kommunestyrene.
Tabell 3 viser prosjektbudsjettet 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 et ønske i alle kommuner om å «grave kun en gang». Det betyr at der andre aktører
som kommunen, private utbyggere, vegvesenet osv. 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 4: Prosjektbudsjett – Investeringer (beløp i mill. kr) 1)
År

2022

2023

2024

2025

SUM

Eidskog Vann

0,4

0,3

0,0

0,0

0,7

Eidskog Avløp

10,3

7,6

1,0

0,5

19,4

Eidskog Avløp (nytt renseanlegg)

26,7

48,3

0,0

0,0

75,0

Eidskog Sum

37,4

56,2

1,0

0,5

95,1

Nord-Odal Vann

1,8

2,3

0,1

0,1

4,3

Nord-Odal Avløp

2,0

4,4

0,2

2,1

8,7

3,8
3,0
3,0
1,0
0,0
7,0
17,0
10,5
34,2

6,7
3,4
0,0
1,2
0,0
4,6
10,3
0,0
12,2

0,3
3,4
0,0
0,3
0,0
3,7
6,5
0,0
8,5

2,2
2,4
0,0
0,2
10,0
12,6
2,2
0,0
7,8

12,9
12,1
3,0
2,7
10,0
27,8
36,0
10,5
62,7

0,0

25,0

15,0

0,0

40,0

61,7
2
111,9

47,5
2,0
116,9

30,0
2,0
37,0

10,0
2,0
27,3

149,2
8,0
293,0

Nord-Odal Sum
Grue Vann
Grue Vann - Nytt VB Granli
Grue Avløp
Grue Avløp – Nytt rensetrinn Kirkenær RA2)
Grue Sum
Kongsvinger Vann
Kongsvinger Vann- Nytt VB Granli
Kongsvinger Avløp
Kongsvinger Avløp – Nytt rensetrinn2)
Kongsvinger Sum
Anleggsavdelingen
TOTALT
1)
2)

Ordinær ramme per år er 46,2 mill. kroner. Ubrukte lånemidler overføres fra 2021 når årsregnskapet er klart. Tallene
inkluderer investeringer utover ordinær ramme og vil kreve egne vedtak.
Tallene inkluderer større investeringer på avløpsrenseanlegg i Kongsvinger/Grue. GIVAS vil i løpet av planperioden
fremme egne saker i kommunene vedrørende dette.

Basert på investeringene som vist i Tabell 4 viser Figur 6 investeringer, avskrivninger og restverdi for
GIVAS totalt. Figuren viser at restverdien (bokført verdi av alle anlegg) vil stige til ca. 673 mill. kr i
perioden. Det betyr at investeringene er større enn avskrivningene, og dette vil medføre økte
kapitalkostnader. Det er spesielt de store investeringene i anlegg som bidrar til økte
kapitalkostnader. Det er store variasjoner mellom kommunene i hvor mye av gebyrgrunnlaget som
går til kapitalkostnader. I kommuner med gamle anlegg som er avskrevet, vil kapitalkostnader utgjøre
en mindre andel av kostnadene. De selvkostområdene som har hatt store investeringer de siste
årene har naturlignok høyere andel kapitalkostnader. Mer om dette kan leses i vedlegg A, B, C og D,
kapittel 7.
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Figur 6: Investeringer, avskrivninger og restverdi – GIVAS totalt

7

GEBYRER – VANN OG AVLØP
Gebyrer – Norge, dagens og fremtidig nivå

Det er stadig fokus på vann og avløpsgebyrene i Norge. Medieoppslagene fokuseres dessverre ofte
kun på økonomiske forhold, og tar ikke hensyn til andre viktige parametere. Antall abonnenter
tilknyttet er desidert viktigste faktor som avgjør størrelsen på gebyrene, i tillegg til rensekrav,
lekkasjenivåer, fornyelsesbehov og kvalitet. 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.
En annen viktig bakgrunn for de store forskjellene i gebyrene er variasjoner i krav til rensing av
avløpsvann i Norge. ”Mjøsaksjonen” på 70-tallet og Nordsjø-deklarasjonen har bidratt til at det i
Norge har vært prioritert å begrense utslipp av avløpsvann til ferskvann og til Nordsjøen fra
Svenskegrensa til Lindesnes siden 1990-tallet. Dette området er mer følsomt for fosforutslipp og har
derfor strengere rensekrav enn øvrige deler av landet (Vest-, Midt- og Nord-Norge). 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. I følge
SSB var kun 64 % av Norges befolkning (2019) tilknyttet renseanlegg med høygradig rensing (dvs.
kjemisk og/eller biologisk rensing). 21 % hadde kun mekanisk rensing, 2 % hadde urenset utslipp.
Resterende var tilknyttet små avløpsanlegg (mindre enn 50 personekvivalenter) som normalt består
av enkel slamavskiller. I tillegg ser man at så mange som 58 % av innbyggere tilknyttet renseanlegg
større enn 50 pe, er knyttet til anlegg som ikke oppfyller rensekravene. Kun 35 % oppfyller
rensekravene, mens resterende 7 % er ukjent. Mange kommuner har fått krav om sekundærrensing
(biologiske rensing), noe som innebærer store punktinvesteringer. Av miljøhensyn og fokus på
økologisk tilstand i havet er det også grunn til å tro at kravene til rensing i fremtiden vil bli mer lik i
hele Norge, og at det blir større konsekvenser å bryte utslippstillatelsen. Det innebærer at mange
renseanlegg må oppgraderes de neste årene for å oppfylle rensekravene, noe som mest sannsynlig
vil bidra til å øke gebyrene for mange kommuner de neste årene.
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Norsk Vann utgav i 2021 en rapport som viser beregnet investeringsbehov i vannbransjen fram mot
2040. (Kommunalt investeringsbehov for vann og avløp 2021-2040, Rapport nr. 259).
Rapporten fastslår at det i Norge trengs 332 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. Innlandet er det fylket med høyest gebyr per
innbygger i dag, og et estimert investeringsbehov på 29,7 mrd kr er beregnet å gi en gjennomsnitt
økning på 125 % fra 2021 til 2040.

Figur 7: Prognose for investeringsbehov og gebyrutvikling frem til 2040
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Gebyrer - GIVAS
Tabell 4 viser vann- og avløpsgebyrene i GIVAS-kommunene samt snitt for Innlandet, Norge og
billigst/dyrest kommune. Tallene er hentet fra KOSTRA og basert på et vannforbruk på 150 m3 eller
en bolig på 120 m2 ekskl. mva. Vannmålerleier er inkl. i vanngebyret.
Tallene viser at gebyrene i Kongsvinger er relativt moderate, ved at de ligger godt under snittet i
Innlandet og i Norge. Når det gjelder de andre kommunene er situasjonen noe annerledes.
Vanngebyret i Grue ligger under landsgjennomsnittet, men avløpsgebyret ligger høyt. I Nord-Odal er
vanngebyret høyt, og i Eidskog er avløpsgebyret høyt sammenlignet med landsgjennomsnittet og
gjennomsnitt i Innlandet.
Tabell 5: Gebyrer 2020 antatt 150 m3 årlig forbruk, eller 120 m2 BRA (ekskl. mva.)
Kommune

Vann

Avløp

Samlet

Eidskog

2 032

7 100

9 132

Nord-Odal

5 452

5 256

10 708

Grue

3 855

8 035

11 890

Kongsvinger

3 300

3 540

6 840

Gjennomsnitt Norge

3 871

4 317

Gjennomsnitt Innlandet

4 378
5 385
Høyest verdi:
9 334
10 200
Lavest verdi:
953
1 290
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.
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Figurene under viser en sammenstilling av samtlige kommuners årsgebyr for 2020. Tallene er ekskl.
mva.
VANN:
Oversikten viser at Eidskog er rangert blant de 10 % billigste kommunene i Norge, Kongsvinger blant
de 45 % billigste, Grue er blant de 45 % dyreste, mens Nord-Odal er blant de 25 % dyreste
kommunene.

Årlig vanngebyr 2020 inkl mva
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Figur 8: Årlig vanngebyr alle kommuner i Norge, ref. KOSTRA
AVLØP:
Oversikten viser at Kongsvinger er blant de 45 % billigste kommunene i Norge, Nord-Odal er blant de
25 % dyreste, mens Eidskog og Grue er blant de 10 % dyreste.

Årlig avløpsgebyr 2020 eksl mva
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Figur 9: Årlig avløpsgebyr alle kommuner i Norge, ref. KOSTRA
GIVAS Handlings- og Økonomiplan 2022-2025 - HOVEDDOKUMENT Rev. 2

26

Handlings- og økonomiplan 2022-2025
HOVEDDOKUMENT

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 osv.).
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 osv. 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 per 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
Statsforvalteren)
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 per. m3 for de som har større septiktank enn dette. I
Kongsvinger er det tvungen tømming hvert år.
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.

GIVAS Handlings- og Økonomiplan 2022-2025 - HOVEDDOKUMENT Rev. 2

27

Handlings- og økonomiplan 2022-2025
HOVEDDOKUMENT

Gebyrberegning 2022-2025
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
fem år. Det er mulig å forlenge utover fem år dersom det gjøres investeringer for å øke antall
abonnenter.
Basert på drøftelsene i kapittel 5.1 til 5.4 viser Tabell 5 en oversikt over tallene som brukes til
driftsbudsjettet i perioden 2022-2025. 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 6 side 23.
Tabell 6: Antatt årlig prisvekst i %, samt rentenivå per år
Stilling
Lønnsutgifter
Driftsutgifter
Rentenivå

2022

2023

2024

2025

3,1
1,8
2,8

3,2
1,8
2,9

3,6
1,9
3,1

3,6
1,9
3,2

Tabell 6 gir en oppsummering over beregnet gjennomsnittlig årlig gebyrøkning for eierkommunene.
Tabell 7: Gebyrendring GIVAS i %
2022
År

2023

2024

2025

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

2,5 %
15,0 %
8,5 %

2,5 %
15,0 %
8,5 %

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

2,6 %
9,2 %
6,1 %

3,0 %
0,0 %
-

7,0 %
7,0 %
-

8,0 %
8,0 %
-

8,0 %
8,0 %
-

6,5 %
5,7 %
-

0,0 %
0,0 %
0,0 %

9,5 %
3,0 %
0,0 %

9,5 %
3,0 %
0,0 %

9,5 %
3,0 %
0,0 %

7,0 %
2,2 %
0,0 %

0,0 %
8,0 %
0,0 %

14,5 %
8,0 %
8,0 %

14,5 %
8,0 %
8,0 %

5,0 %
10,0 %
8,0 %

8,3 %
8,5 %
5,9 %

Gj.snitt

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

Vanngebyret Eidskog kommune skal følge satsene til Kroksjøen vannverk. Det er her lagt inn prisvekst fremover.
Nord-Odal kommune utfører selv denne tjenesten.

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 120 m3 i Eidskog, Grue og Kongsvinger, og etter
areal 120 m2 i Nord-Odal. For septik er det antatt tømming hvert andre år, med unntak av
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Kongsvinger som har hvert 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 8: Prognose årlig økning i årsgebyr (kr/år) antatt 120 m3 forbruk eller 120 m2 areal,
septiktømming årlig gebyr (Inkl. mva.)
År
Eidskog
Vann 1)
Avløp
Septik
Nord-Odal
Vann
Avløp
Septik 2)
Grue
Vann
Avløp
Septik
Kongsvinger
Vann
Avløp
Septik
1)
2)

2022

2023

2024

2025

76
406
105

65
1277
187

67
1469
203

69
282
65

213
0

511
430

625
526

675
568

0
0
0

404
264
0

442
272
0

484
280
0

0
312
0

535
337
198

613
363
214

242
491
231

Vanngebyret i Eidskog kommune skal følge satsene til Kroksjøen vannverk. Det er her lagt inn prisvekst de neste
årene.
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 9: Abonnentsoversikt 2020
Kommune

Antall
abonnenter

Endring fra 2019

Antall personer*

% dekning av
innbyggerne

7 519
1 894
484
102
9 999

+ 179
+ 37
+ 13
+1
+ 230

15 791
3 977
1 015
214
20 997

89 %
87 %
20 %
4%
63 %

AVLØP:
Kongsvinger
6 910
Grue
1 230
Nord-Odal
1 427
Eidskog
1 583
Totalt
11 149
*antatt 2,1 personer per husstand

+ 166
+ 32
+ 19
+ 66
+ 283

14 511
2 582
2 996
3 323
23 412

82 %
56 %
59 %
54 %
70 %

VANN:
Kongsvinger
Grue
Nord-Odal
Eidskog
Totalt

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. Statsforvalteren i Innlandet i 2013. Videre presiseres det fra
Statsforvalteren 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 GIVAS 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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