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1 INNLEDNING 

 Generelt 
Dette dokumentet er en kombinert hovedplan og saneringsplan for Eidskog kommune med konkrete 
prosjekt- og tiltaksforslag for planperioden, inklusive økonomiske beregninger og 
gebyrframskrivning.  
 

Hovedplan: 
GIVAS’ hovedplan er en overordnet plan som tar utgangpunktet i framtidens utfordringer innen 
vannsektoren (både vann og avløp). Tidshorisonten er lenger enn for saneringsplanen (> 4 år), og 
faktorer som befolkningsutvikling, klimaendringer, framtidskrav m.m. vurderes. 
Nyanlegg (ledningsnett) og større tiltak på vannforsyningsanlegg og avløpsrenseanlegg er eksempler 
på prosjekter under hovedplanen. 
 
Overordnet mål for hovedplanen er å sikre GIVAS’ prinsipper: 

 

 
 

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

 Bakgrunnsdata 
Erfaringsmessig vil det alltid kunne oppstå hendelser som man ikke kan forutsi. I tillegg er det 
overordnet ønskelig i alle kommuner om å «grave kun en gang». Det betyr at der andre aktører som 
kommunen, private utbyggere, vegvesenet 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 dette dokumentet. 
 

Ansatte 
 Vi skal alltid ha fokus på helse, arbeidsmiljø og sikkerhet 
 Vi skal ha tilfredse og engasjerte ansatte 
 Vi skal ha ledende og fremtidsrettet kompetanse 

 
Samfunnsansvar 

 Vi skal levere nok vann, godt vann og sikkert vann 
 Vi skal rense avløpet for å sikre god miljøtilstand i vassdragene 

 
Bærekraftig utvikling 

 Vi skal forvalte infrastrukturen slik at den overleveres i bedre stand til 
neste generasjon 

 Vi skal utføre våre oppgaver med tanke på å redusere ressursbruk, 
miljøødeleggelse og klimagassutslipp 

 
Kundetilfredshet og omdømme 

 Vi skal levere varer og tjenester tilpasset kundens behov  
 Vi skal alltid ha innbyggernes tillit 
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Vurderingene er basert på erfaring og kompetanse til egne ansatte og driftsstatistikk fra GIVAS’ 
driftskontrollsystem og Gemini VA ledningskartverk. I tillegg gjelder følgende referansedokumenter: 
 
/1/ Eidskog kommune Kommuneplan, Arealdel 
/2/ GIVAS – ROS-Analyse 
/3/ Kongsvingerregionen - Regional Miljø- og klimastrategi, 2018-2030 
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2 LEDNINGSNETT 

 Lengde, material og alder 
Dette kapittelet angir statistikk for ledningsnettet. Tallene er hentet fra Gemini VA 2020. Det vil være 
feilregistreringer og mangler i datagrunnlaget, se for øvrig kommentar under generelle punkter 
(Kapittel 2.2). Dette gjør tallgrunnlaget noe usikkert. 
 

2.1.1 Vannledninger 
Tabellen under viser alder og materialsammensetning på de kommunalt eide vannledningene. Disse 
er tilknyttet vannverkene Åbogen, Vestmarka og Ingelsrud.  
 
 
Tabell 1: Alder på ledningsnett (ref. Gemini VA 2020) 

 Alder 
 km % 

Før 1910: 0,0  0 % 
1911-1940: 0,0  0 % 
1941-1970: 0,0  0 % 
1971-2000: 5,9  77 % 
>2000 1,6  21 % 
Ukjent: 0,2  3 % 

Totalt: 7,7  100 % 

Gjennomsnitt leggeår/ alder 1988  32 år 

  
 
Tabell 2: Material på ledningsnett (ref. Gemini VA 2020) 

 Material 
 km % 

Asbest-sement 0,0  0 % 
Støpejern, duktilt 0,0  0 % 
Støpejern, grått 0,0  0 % 
Jern/stål, uspes/annet 0,0  0 % 
Betong 0,0  0 % 
PVC (Plast) 4,1  54 % 
PE (Plast) 3,5  46 % 
GUP (Glassfiberarmert plast) 0,0  0 % 
PPDV (Dobbeltvegg plast) 0,0  0 % 
Annet 0,0  0 % 
Ukjent 0,0  0 % 

Totalt: 7,7  100 % 

  
 

2.1.2 Avløpsledninger 
Det er i Eidskog kommune ca. 86 km avløpsledninger (spillvann, overvann og fellesledninger). Nettet 
består av 49 km spillvannsledninger og 32 km overvannsledninger, samt 4 km fellesledning. 
Fellesledning betyr at overvann fra nedbør tillates å blandes med spillvann. Når disse ikke holdes 
adskilt vil vannmengdene inn på renseanleggene variere med nedbøren. Tabellene under viser alder 
og materialsammensetning på ledningsnettet. 
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Tabell 3: Alder på ledningsnett (ref. Gemini VA 2020) 
 Spillvann: Overvann: Fellesledninger: Totalt: 
 km % km % km % km % 

Før 1940: 0,0  0 % 0,0  0 % 0,0  0 % 0,0  0 % 
1940-1959: 0,0  0 % 0,0  0 % 0,0  0 % 0,0  0 % 
1960-1979: 16,2  33 % 10,8  34 % 3,2  80 % 30,2  35 % 
1980-1999: 20,9  42 % 14,7  46 % 0,3*  9 % 35,9  42 % 
2000-: 12,4  25 % 6,6  21 % 0,5*  11 % 19,5  23 % 
Ukjent: 0,0  0 % 0,0  0 % 0,0  0 % 0,0  0 % 

Totalt: 49,4  100 % 32,2  100 % 4,0  100 % 85,6  100 % 

Gjennomsnitt leggeår/ alder 1987  33 år 1987  33 år 1976  44 år 1987  33 år 
*Det er anlagt områder med kun spillvannsledninger, hvor det er sannsynlig at overvann er innkoplet på spillvann og blir 
regnet som fellesledninger.  

 
Tabell 4: Material på ledningsnett (ref. Gemini VA 2020) 

 Spillvann: Overvann: Fellesledninger: Totalt: 
 km % km % km % km % 

Asbest-sement 0,0  0 % 0,0  0 % 0,0  0 % 0,1  0 % 
Støpejern, duktilt 0,0  0 % 0,1  0 % 0,0  0 % 0,1  0 % 
Støpejern, grått 0,0  0 % 0,0  0 % 0,0  0 % 0,0  0 % 
Jern/stål, uspes/annet 0,0  0 % 0,1  0 % 0,0  0 % 0,1  0 % 
Betong 6,7  14 % 8,4  26 % 1,9  47 % 17,0  20 % 
PVC (Plast) 42,4  86 % 21,7  67 % 2,1  53 % 66,2  77 % 
PE (Plast) 0,1  0 % 0,4  1 % 0,0  0 % 0,5  1 % 
GUP (Glassfiberarmert plast) 0,0  0 % 0,0  0 % 0,0  0 % 0,0  0 % 
PPDV (Dobbeltvegg plast) 0,0  0 % 1,4  4 % 0,0  0 % 1,4  2 % 
Annet 0,0  0 % 0,1  0 % 0,0  0 % 0,1  0 % 
Ukjent 0,1  0 % 0,1  0 % 0,0  0 % 0,2  0 % 

Totalt: 49,4  100 % 32,2  100 % 4,0  100 % 85,6  100 % 

 

2.1.3 Driftsstatistikk 
Basert på registreringer og hendelser viser tabellene i dette kapitlet forskjellig driftsstatistikk. 
 
Tabell 5: Driftsstatistikk, vann og avløp (spillvann) 

Vann Tall Enhet  

Gjennomsnittlig anlagt ledningsnett siste 3 år (nyanlegg + sanering) 0   

- Andel nyanlegg, gjennomsnitt siste 3 år 0 Meter/år  

- Andel sanering, gjennomsnitt siste 3 år 0 Meter/år 0,0 % 

Teoretisk fornyelsesbehov 1) 82 Meter/år 0,4 % 

Lekkasjereparasjoner antall/km ledning, snitt siste tre år 0,00 Ant/km. ledning  

Lekkasjeprosent 76 % %  

    

Avløp    

Gjennomsnittlig anlagt ledningsnett siste 3 år (nyanlegg + sanering) 551 Meter/år  

- Andel nyanlegg, gjennomsnitt siste 3 år 371 Meter/år  

- Andel sanering, gjennomsnitt siste 3 år 180 Meter/år 0,2 % 

Teoretisk fornyelsesbehov 2) 617 Meter/år 0,7 % 

Kloakkstopper antall/km spillvannsledning, snitt siste tre år 0,03 Ant/km. ledning  

Kjelleroversvømmelser, snitt siste tre år 0,00 Ant/1000 innb.  
1) Vann: Teoretisk beregnet fornyelsesbehov fram til 2040, Fvann (Norsk Vann 2014) = AV/100 + 5LR+LA, hvor 

AV=Ledningsnettet gj.alder, LR=Antall lekkasjereparasjon snitt siste tre år, LA: % lekkasjeandel av vannleveransen på 
nettet, snitt siste tre år. 

2) Avløp: Teoretisk beregnet fornyelsesbehov fram til 2040, Fvann (Norsk Vann 2014) = 2*(AA/100 + KS + KO), hvor 
AA=Alder avløpsnettet, KS = Antall kloakkstopper pr. km avløpsledning snitt siste tre år, KO = Kjelleroversvømmelser 
pr. 1000 innbygger, snitt siste tre år. 
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Tabell 6: Vannledninger med hyppig lekkasjer 
Veg/sted Område Material Anleggs-år Antall brudd 

INGEN REGISTRERTE TILFELLER     

 
I følge GIVAS’ spyleplan må følgende ledninger spyles mer enn 1 gang per år for å forebygge 
tilstoppinger:  
 
Tabell 7: Avløpsledninger med hyppig behov for spyling (> 1 ganger årlig) 

Område Gatenavn Frekvens Årsak 

Magnor Movegen 2 ganger per år For å forebygge driftsstans 

Magnor Furumoen 2 ganger per år  

Magnor Magnor Bru 3 ganger per år  

Magnor Elvefaret 2 ganger per år  

Skotterud Malmvegen 2/4 ganger per år(2 ulike planer)  

Skotterud Lyngvegen 2/4 ganger per år(2 ulike planer) Lite fall 

Skotterud B. P. Hoels veg 2 ganger per år  

Skotterud Jernbanevegen 2 ganger per år  

 

 Tilstandsvurdering og saneringsforslag - Generelt 
Det er i denne planen foretatt en overordnet tilstandsvurdering av ledningsnettet i gitte geografiske 
områder. Det er imidlertid noen generelle utfordringer i Eidskog som listet under:  

 

- Ledningskartverk (Gemini VA):  

Det digitale ledningskartverket er mangelfullt, stedvis unøyaktig og det finnes flere 

feilregistreringer. Det jobbes kontinuerlig med å oppdatere ledningskartverket. GIVAS har 

også lagt inn private stikkledninger som en service for innbyggerne, men også for å bedre 

datagrunnlaget ved prosjektering og graving. Selv med fokus de siste årene på forbedringer 

på kartverk vil det ta en del år før vi har et tilstrekkelig godt kartverk. 

 

- Simulering av ledningsnettet (Nettmodellering):   

For fremtidig og riktig dimensjonering av ledningsnettet vil nettmodellering være et viktig og 

nødvendig verktøy. Nettmodellene tar utgangspunkt i kartverket i Gemini VA, som vil si at 

modellen blir bedre desto mer nøyaktig og riktig ledningskartet er.  

GIVAS har startet med en nettmodell for vann. Når dette er etablert i alle fire kommuner vil 

arbeidet gå over til å etablere modeller for avløp. Planen er at modeller for både vann, 

spillvann og overvann for alle kommuner skal være operative i løpet av 2022. Arbeidet med 

nettmodellene er i likhet med ledningskartverket et kontinuerlig arbeid, slik at modellene til 

enhver tid er oppdaterte. 

 
- Overløp, utlekking og fremmedvann: 

Det er kjent at overvannet flere steder er sterkt forurenset av spillvann, det går i overløp, 
eller lekker i grunnen. Hovedårsaken til dette er: 
 

o Felleskummer (spillvann/ overvann) med åpne ledninger i kum der spillvannsnettet 
er underdimensjonert og spillvannsnettet er av dårlig kvalitet. Disse stedene kan det 
være tilfeldig om vannet følger spillvann- eller overvannsnettet. Dette medfører 
overløp slik at vannet slippes ut urenset. Det er de siste årene gjort store tiltak for å 
rette opp dette, men fremdeles er det mye som gjenstår, så arbeidet fortsetter. 
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o Feilkoblinger i private stikkledninger der overvann er koblet til spillvannet.  

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

gir overslag mellom spillvann og overvann. Arbeidet med rehabilitering og tetting av 
kummer må fortsette, og alle felleskummer må få tette stakeluker. Noen steder må 
det være åpent for å hindre kjelleroversvømmelser. 
 

o Dårlige og knuste ledninger, hovedsakelig betongledninger som gir gjengroing og 
utlekking av urent vann. Det er også mange steder manglende eller ødelagte 
pakninger i skjøtene, spesielt i betongrør. 
 

o Fellesledninger Avløp (AF-ledninger (Alt felles)): Fellesledningene medfører stor 
belastning på renseanlegg da regnvann kommer inn sammen med avløp på 
renseanlegget og overløp til overvann da mengdene blir for store for at 
spillvannsnettet kan håndtere det. Det er også et problem med gjenstående 
fellesledninger nedstrøms for separerte ledninger som gjør at effekten av 
separeringen oppstrøms blir borte inntil hele strekket har separert spillvann og 
overvann.  

 

- Kartlegging av overløp på avløp:  

GIVAS har de siste årene jobbet systematisk med å få oversikt over overløp, hvor overløpene 

går, hvordan de er konstruert og mengde. Kartleggingen vil medføre bedre bevissthet om 

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

 
Figur 1: Soneoversikt 
 
 

2.3.1 Skotterud 
Området er dekket med vannforsyning fra Kroksjøen vannverk SA, og er delvis utbygd med separate 
overvanns‐ og avløpsledninger (separatsystem). Dette gjelder sentrum, Hagebyen, Hallbekken og 
Skotterud Vest. Det gjenstår noen områder med septikkummer som viderefører gråvann inn på 
kommunalt nett. Ledningsnettet ble bygget ut på 60‐ og 70‐tallet, med betong‐ og PVC‐ledninger. I 
enkelte områder er spillvannsledningene «overdimensjonert» og derav lite selvrensende. 
 
Det har vært en del utskiftinger/saneringer i senere tid, blant annet i og rundt sentrum. I tillegg har 
det vært enkelte ledningstrekk hvor det har blitt akutt behov. Overvannet blir delvis ført bort lokalt 
gjennom bekkelukking i Hallbekken og Skotterud sentrum. 
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Ledningsnettet er av variabel standard og det gjenstår noen korte strekk med fellesledninger. Det er 
mange kummer med åpne renner og overslag mellom spillvann og overvann. Det største behovet for 
rehabilitering er å fjerne innlekking av overvann til spillvannsnettet i nedre Skotterud og utskifting av 
resterende AF-ledninger. Det kommer mye vann inn til renseanlegget ved store nedbørsmengder og 
snøsmelting. Det har blitt gjort en del tiltak siste årene rundt Hoel pumpestasjon. Det er ikke lenger 
problemer med innlekk fra Vrangselva, men det er fortsatt innsig ved snøsmelting mot Skotterud 
Vest. 
 
For vegene Hallbekken og Hagebysvingen er det observert inntrenging av røtter i enkelte 
betongledninger. Det er og problemer med synkninger i terreng rundt rør i vegen i Hallbekken, det er 
antatt at dette skyldes feil omfyllingsmasse(grov stein og bark). Inspeksjoner viser at rørstrekk er ok. 
Kroksjøen vannverk har asbestsement vannledninger med mye lekkasjer i samme grøft. Eidskog 
kommune har planer om asfaltering i området. 
 
Anbefalte tiltak: 

 Kartlegge og få oversikt over kummer og ledningenes faktiske tilstand slik at man kan få 
planlagt eventuelle tiltak og behov. Samt lage en plan for å redusere overvann. 

 Bygge ut ledningsnettet for at septikkummer i sentrum kan saneres. 

 Bygge ut ledningsnett for å fange opp nære tettbebygde områder med gamle 
septikanlegg(Skotterud vest opp mot Berger, Børrud og Plasserbakka). 

 

2.3.2 Magnor 
Ledningsnettet ble bygget ut i perioden 1965‐1990. Spillvannsledningene er av PVC og en del AF-
ledninger er av betong. Mange av de nye PVC rørene er kun lagt for spillvann og det ligger få 
overvannsrør i området. Det er sannsynlig at overvann er innkoblet på spillvannsledningene. 
 
Høy vannføring/flom i Vrangselva påvirker ledningsnettet i liten grad. Siden Magnor allerede i 
utgangspunktet har høyt grunnvann er det blitt observert enkelte problemer ved langvarige 
nedbørsperioder. Betongledningen langs vegen inn mot Nevjen er et eksempel på denne 
problemstillingen. 
 
I Brennåsen ble AF-ledninger i Svensrudvegen sanert i 2021, og det gjenstår nå kun 100 meter AF-
ledning i Kurervegen før Brennåsen er ferdig sanert. En gammel kryssende ledning over 
sagbrukstomta er i ukjent tilstand. 
 
I forbindelse med ny pumpestasjon har det vært noe sanering i nyere tid på Magnor syd mot Maridal. 
Det er fortsatt noen septikkummer igjen i nærheten. 
 
I Vilsberg-området er det eldre ledninger i betong med flere tilfeller av inntrenging av røtter og 
området har flere septikkummer. Det ble lagt ny overvannsledning i 2017 fra Vilsbergvegen til 
Vrangselva for å få separert overvann som tidligere ble ført til renseanlegget. Mokalenga har eldre 
ledningsnett i betong, det ble her kartlagt og gjort tiltak mot innlekk i kummer i 2020.  
 
For området Magnor vest er det lagt ny spillvannsledning til Vestre-prosjektet i 2020, ledningen 
videre fra SAPA ned mot byggefeltet er også lagt om i nyere tid. 
Denne ledningen krysser et byggefelt og går til pumpestasjonen Magnor Bad. I dette byggefeltet har 
det oppstått flere kloakkstopper samt at overvannsystemet har behov for jevnlig spyling.  
 
Det ble lagt  om spillvannsledning i forbindelse planlagt bebyggelse ved Magnor Bru i 2020, denne 
må rutinemessig spyles pga. feil utførelse og må legges om på nytt av utbygger.    
 



VEDLEGG A – EIDSKOG 
TILSTANDSVURDERING OG PROSJEKTFORSLAG     

VEDLEGG A - Hovedplan og saneringsplan 2022-2025 - Eidskog Rev. 2 12 

I Høgseterfeltet og Kapellvegen har det vært noen få driftsstopper, i de fleste tilfellene har årsaken 
vært røtter i kummer. Ledningen er for det meste i plast. 
Parkvegen og Villavegen har hatt noen driftsstopper. De fleste har vært på grunn av 
«overdimensjonerte» ledninger i betong som har hatt lite vannføring og derav manglende 
selvrensing. De første strekkene i Parkvegen og Villavegen har blitt skiftet ut de siste årene. 
 
Høgsetervegen, Kapelvegen, Mosevegen, Skogvegen og Kvistvegen er lagt uten overvannsledning, da 
grunnen er egnet til infiltrasjon. Det antas at det er tilført overvann til ledningen som kunne vært 
infiltrert og ledningene kan fungere som spillvannsledning i stedet for avløp fellesledninger ved å 
gjøre private tiltak. 
 
Det er planlagt overføringsledning fra Skotterud til Magnor slik at Skotterud renseanlegg kan legges 
ned når det nye renseanlegget på Magnor står ferdig, og Børrud renseanlegg legges ned på sikt. 
Kroksjøen vannverk ønsker å skifte ut vannledninger gjennom Magnor sentrum og Skolevegen til 
Tømmertunen, da dette er lekkasjeutsatte ledninger i asbestsement.  
 
Anbefalte tiltak: 

 Avklare om ledningsnettet har kapasitet for å koble inn direkte septik istedenfor løsning med 
septikkum med gråvann inn på ledning (kortslutte anleggene). 

 Kartlegge og få oversikt over kummer og ledningenes faktiske tilstand slik at man kan få 
planlagt eventuelle tiltak. Samt lage en plan for å redusere overvannsproblematikken. 

 Kartlegge overvann i Høgsetervegen, Kapelvegen, Mosevegen, Skogvegen og Kvistvegen. 
Infiltrere overvann fra private eiendommer. 

 Bygge ut ledningsnettet slik at septikkummer i sentrum kan saneres. Vilsbergvegen bør i 
tilfelle prioriteres. 

 Bygge ut ledningsnettet for å fange opp nære tettbebygde områder med gamle septikanlegg. 
 

2.3.3 Åbogen 
Området består av spredt bebyggelse med en hovedledning gjennom området. De fleste 
eiendommer i Åbogen sentrum er påkoblet. Det er kommunalt vann fra Åbogen vannverk. 
Vannverket har ensidig forsyning og ble bygget om til ringledning i 2021, for å bedre 
leveringssikkerheten. Avløpet går til Åbogen renseanlegg som er et jordrenseanlegg med gode 
resultater, lite driftsproblemer og lav arbeidsbelastning for driftsavdelingen. 
 

2.3.4 Grasmo 
Kroksjøen vannverk SA forsyner de fleste med vann og har vannuttak fra grunnvann i området. 
Området har spredt bebyggelse. Ingen offentlige avløpsledninger, og det er private avløpsanlegg av 
ulike løsninger.  
 

2.3.5 Matrand 
Området er dekket med vannforsyning fra Kroksjøen vannverk SA og er utbygd med avløpsledninger 
etter separatsystemet, avløpet pumpes til Skotterud renseanlegg. 
 
Ledningsnettet ble bygget ut på starten av 80‐tallet og består hovedsakelig av PVC. Kommunalt nett 
dekker områdene Matrand byggefelt på sørsiden av Lunderbyebakken, sentrum av Matrand på 
østsiden av Rv. 2 og videre nordover til Skubbersenga. Utenfor disse områdene er avløpssituasjonen 
private septikanlegg. Ledningsnettet på Matrand fungerer greit og har ingen store driftsproblemer. 
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Grunnforholdet i området fra Matrand til Skotterud er morenegrus og har gode 
infiltrasjonsmuligheter. Det er grunnvannsuttak nær Rv. 2, denne er per i dag ikke i bruk. 
Det trengs å kartlegge og få oversikt over kummer og ledningenes faktiske tilstand slik at man kan få 
planlagt eventuelle tiltak og behov. Det er også muligheter for å bygge ut ledningsnett for å fange 
opp gamle septikanlegg, ved eksempelvis Adelsbyvegen. I dette området ønsker Kroksjøen vannverk 
å legge om hovedledning i Adelsbyen langs jernbane til Hauger. 
 

2.3.6 Berger 
I dette området er ikke noe avløpsvann ført til kommunalt nett eller renseanlegg, og eiendommene 
har private avløpsanlegg av ulike løsninger. Det er utført et forprosjekt med kartlegging av tilkobling 
til offentlig avløp. Prosjektet er per i dag ikke regningssvarende. 
 
Kroksjøen vannverk SA forsyner de fleste med vann. 
 

2.3.7 Bjørnstadmoen 
Området er forsynt med vann fra Kroksjøen vannverk SA. Avløpsnettet ble utbygd på 70- og 80-tallet 
med vann‐, spillvann‐ og overvannsnett (PVC). Avløpet føres til Børrud renseanlegg. 
Det er en del spredt avløp i området med mulighet for tilknytning av flere abonnenter. 
 
Utenom Bjørnstadmoen byggefelt er det spredt bebyggelse med privat løsning på septikanlegg.  
 
Børrud byggefelt som ble bygd på 80- og 90-tallet har separatsystem for over- og spillvann. For dette 
ledningsnettet er det ikke registrert driftsproblemer. Da dette byggefeltet ble utbygd krysset 
avløpsledningen det eldre byggefelt fra 50- og 60-tallet og de husene som lot seg koble inn på 
ledningsnett i selvfall ble tatt med. 
 
Et fremtidig tiltak vil være å legge ned Børrud renseanlegg og legge overføringsledning til Skotterud 
sammen med en selvfallsledning gjennom Plasserbakka for økt tilknytning. I så tilfelle bør det gjøres 
tiltak for å begrense overvann som kommer til Børrud renseanlegg. Andre anbefalte prioriterte 
områder for økt tilknytning er vest og sør for Børrud mot Tobøl. 
 

2.3.8 Tobøl/ Stangnes/ Ingelsrud 
Kroksjøen vannverk SA forsyner de fleste med vann, men det er kommunal vannforsyning ved 
Ingelsrud. 
 
Området har spredt bebyggelse og det er ikke noe kommunalt ledningsnett for avløp. Området rundt 
Stangnesjøen er prioritert av Eidskog kommune som første sone som får pålegg om septiktanker. 
Stangnes/Ingelsrud kommer fortsatt til å ha spredt avløp i fremtiden. 
 
Mulige framtidige tiltak er utvidelse av offentlig avløpsledninger mot Børrud og Tobøl da det er 
mange boliger i dette området. Det var i tidligere planer til Eidskog Kommune forprosjektert ny 
pumpestasjon vest for Børrudvegen 263 i Eidskog kommune. Kroksjøen vannverk har planer på sikt 
om utvidelse av ledningsnettet fra Børrud til Tollefsbøl. 
   

2.3.9 Vestmarka 
Området er forsynt med vann fra Vestmarka vannverk. Det kommunale avløpet går til Vestmarka 
renseanlegg som ble bygd i 2016. Avløpsledningene er i hovedsak lagt i PVC. 
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Området har også noe spredt avløp. Det har blitt utført rehabilitering av kummer (nye eller 
tettet/støpt) på spillvannsnettet for å begrense innlekk, men arbeidet bør videreføres da det fortsatt 
er innlekk i området.     
 
Sentrum av Vestmarka og Glingeråsen byggefelt har separatsystem for avløp. Det er lagt klart 
spillvannsnett til Harstadhagen, men området er ikke utbygget. Ledningsnettet er fra 80‐tallet og 
fremover i tid. Vannforsyning til offentlig vann kommer fra det interkommunale vannverket på 
Glingeråsen. Den spredte bebyggelsen har private avløpsanlegg av ulike løsninger. Stangnessætra 
hyttefelt og Klanderudseter har private felles renseanlegg. De kommunale ledningene har lite 
driftsproblemer. Det pågår prosess med regulering av hyttefelt ved foten av Vardåsen.   

 

2.3.10 Gaustad 
Kroksjøen vannverk SA forsyner de fleste med vann. Området har spredt bebyggelse og ingen 
offentlige avløpsledninger unntatt noen få anlegg i nordre del av kartinndelingen.  Det er private 
avløpsanlegg av ulike løsninger.  
 

2.3.11 Ilag 
Kroksjøen vannverk SA forsyner de fleste med vann. Området har spredt bebyggelse og det er ingen 
offentlige avløpsledninger. Det er private avløpsanlegg av ulike løsninger. 
 

2.3.12  Kustås  
Kroksjøen vannverk SA forsyner de fleste med vann. Området har spredt bebyggelse og det er ingen 
kommunale avløpsledninger. Det er private avløpsanlegg av ulike løsninger. 
 

2.3.13  Magnormoen 
Området har spredt bebyggelse. Noe av avløpet føres til slamavskillere ved Spinneriet, disse tømmes 
og kjøres til Magnor renseanlegg. Det er planlagt å bygge nytt felles renseanlegg for Skotterud og 
Magnor (Eidskog renseanlegg RA) 500 meter sør for Magnor renseanlegg. Betongledningen ned til 
Spinneriet er utsatt for inntrenging av røtter og det ble lagt ny avløpsledning til industriområde i 
2018. Det er planlagt å legge ny avløpsledning fra Magnormoen til Eidskog RA, samt etablere ny 
pumpestasjon. Området forsynes med vann fra Kroksjøen vannverk SA.  
 

2.3.14  Solheim  
Området har spredt bebyggelse og det er ingen offentlige avløpsledninger. Det er private 
avløpsanlegg av ulike løsninger. Kroksjøen Vannverk SA forsyner det meste av området med vann. 
 

2.3.15 Nyanlegg, nye utbyggingsområder 
Tilrettelegging for økt bosetting må være et overordnet mål for tiltakene som gjennomføres. 
Utvikling av nye bolig- og næringsområder må derfor settes høyt opp på handlingsplanen. 
 
Når private aktører bygger ut nye boligområder er det praksis i henhold til refusjonsbestemmelsene i 
Plan- og bygningsloven at det er utbygger selv som står for kostnadene. Etter ferdigstillelse vil 
infrastrukturen bli overtatt av GIVAS vederlagsfritt. GIVAS og kommunen vil i slike tilfeller inngå 
private utbyggingsavtaler som beskriver dette. 
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Ofte vil GIVAS samtidig gjøre oppgraderinger og endringer av nettet som GIVAS skal betale.  
Det er i denne økonomiplanen avsatt en sum til utbygningsavtaler, uforutsette hendelser mv. Slike 
prosjekter vil komme inn under denne kategorien, og det anbefales å fokusere på fortetting av 
eksisterende områder istedenfor mange nye utbyggingsområder. 
 

2.3.16 Opprydding i spredt avløp og utvidelse av rensedistrikt 
Eidskog kommune har pågående arbeid med kartlegging av spredt avløp. Med bakgrunn i tilstanden 

til de private avløpsanleggene er det forventet at mange husstander vil få pålegg om oppgraderinger. 

Når kommunen gjennomfører tilsyn og senere gir eventuelle pålegg om utbedringer kommer ofte 

spørsmålet om kommunen/GIVAS kan utvide rensedistriktet til disse områdene. Det kan være mange 

aktuelle områder for utvidelse i Eidskog. 

Utfordringen til GIVAS/ Eidskog kommune er begrenset investeringsramme på ledningsnett som 

følge av større investeringer på renseanlegg, se for øvrig kapittel om prosjekter og 

investeringsrammer. 

Løsning på dette kan være at GIVAS og innbyggerne inngår et spleiselag som er tjenlig for begge 

parter. Aktuelle områder kan være Tobøl og Berger. I tillegg er det mange mindre strekninger og 

områder som har relativ kort avstand til offentlig ledningsnett. GIVAS og kommunen bør utarbeide 

en liste over aktuelle områder slik at dette kan koordineres med opprydding i spredt avløp. 
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3 VANNPRODUKSJON 
De fleste av innbyggerne i Eidskog kommune får vann fra det private vannverket Kroksjøen Vannverk 
SA. Det er tre offentlige vannbehandlingsanlegg i Eidskog; Åbogen, Vestmarka og Ingelsrud. 

 Vestmarka (VB700) 
 

 
Bilde 1: Vestmarka vannbehandlingsanlegg 

Vestmarka vannbehandlingsanlegg leverer vann til ca. 50 abonnenter, totalt ca. 100 personer. 
Vannbehandlingsanlegget ble etablert i 1978, og har en kapasitet på ca. 3 m3/time. Det hentes vann 
fra en 75 meter dyp fjellbrønn, og vannspeilet ligger på 20-25 meter. Vannet pumpes opp til et 
rentvannsbasseng på 75 m3 før det går ut på nettet.  
 
Området rundt vannbehandlingsanlegget er inngjerdet med låsbar port og anlegget er tilrettelagt for 
tilkobling av nødstrøm. Anlegget har egen vannmåler. 
 
Vannproduksjonen ved Vestmarka vannverk har vært stabil på ca. 6.000 m3 årlig. Dette er 
nærstående målt vannforbruk hos abonnentene, noe som tilsier at det nesten ikke er lekkasjer på 
ledningsnettet. 
 
 
Tabell 8: Vestmarka vannbehandlingsanlegg 

Antall abb. Type Brønner Kapasitet Behandling hygieniske barriere 

Ca. 50 Grunnvann 1 ~ 3 m3/h - UV + Nødklor 
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Tabell 9: Vannkvalitet basert på Mattilsynets rapporter, mediantall fra 2020. 
Parameter Grenseverdier i 

Drikkevannsforskriften 
Levert vann 

Farge [mg/l] 20 4 

Lukt 3 1 

Smak 3 1 

Kimtall 22ºC [pr. ml] 100 22 

Koliforme bakterier [antall/100ml] 0 0 

E.coli [antall/100 ml] 0 0 

Intestinale enterokokker [antall/100ml] 0 0 

Mangan [mg/l] 0,05 0 

pH 6.5-9.5 8,2 

Hardhet [°dH]*  -  2,9 (Bløtt vann) 
* Hardhetsklasser: Meget bløtt: <2,1. Bløtt: 2,1-4,9. Middels hardt: 4,9-9,8. Hardt: 9,8-21, Meget hardt: >21 

 
Følgende tiltak må vurderes rehabilitert eller byttet i denne 4-års perioden: 
 
Tabell 10: Rehabiliteringsplan 

Umiddelbart - 

Innen 3 år Ny brønn 

Innen 8 år  
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 Åbogen (VB701) 
 

 
Bilde 2: Åbogen vannbehandlingsanlegg 

Åbogen vannbehandlingsanlegg forsyner Åbogen tettsted, og dagens leveranse er på ca. 10.000 
m3/år. Dette innebærer leveranse til ca. 55 husstander.  
 
Vannverket ble etablert i 1983, og har en kapasitet på 3 m3/time. Råvannskilden er en 12 meter dyp 
borebrønn i løsmasser, og vannspeilet ligger på ca. 3 meter. Grunnvannspumpen står på ca. 12 
meters dyp. Åbogen VB har UV-anlegg for desinfisering og pH justeres med vannglass. 
 
Området rundt vannbehandlingsanlegget er inngjerdet med låsbar port. Nødstrømsaggregat ble 
montert i 2021. 
 
Tabell 11: Åbogen vannbehandlingsanlegg 

Antall abb. Type Brønner Kapasitet Behandling hygieniske barriere 

Ca. 55 Grunnvann 1 ~ 3 m3/h Vannglass (pH-justering) UV 

 
Tabell 12: Vannkvalitet basert på Mattilsynets rapporter, mediantall fra 2020 

Parameter Grenseverdier i 
Drikkevannsforskriften 

Levert vann mediantall 

Farge [mg/l] 20 11,5 

Lukt 3 1 

Smak 3 1 

Kimtall 22ºC [pr. ml] 100 1 

Koliforme bakterier [antall/100ml] 0 0 

E.coli [antall/100 ml] 0 0 

Intestinale enterokokker [antall/100ml] 0 0 

Mangan [mg/l] 0,05 0 

pH 6.5-9.5 6,9 

Hardhet [°dH]*  - Ikke rapportert 
* Hardhetsklasser: Meget bløtt: <2,1. Bløtt: 2,1-4,9, Middels hardt: 4,9-9,8. Hardt: 9,8-21, Meget hardt: >21 

 
Tabell 13 Rehabiliteringsplan 

Umiddelbart - 

Innen 3 år Rehabilitering av hele anlegget vurderes mot overføring fra Granli  

Innen 8 år Ny brønn hvis opprettholdelse av anlegget 
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 Ingelsrud (VB702) 
 

 
Bilde 3: Ingelsrud vannbehandlingsanlegg 

 
Ingelsrud vannbehandlingsanlegg forsyner 6 husstander. Med dagens forbruk og lekkasjer leverer 
vannverket ca. 1.300 m3/år. 

Vannbehandlingsanlegget ble etablert i 1992, og har en kapasitet på ca. 3 m3/time. Anlegget henter 
vann fra en 130 meter dyp fjellbrønn, og vannspeilet ligger på ca. 120 meters dyp.  

Grunnvannspumpen står på ca. 122 meters dyp. Vannet filtreres gjennom et partikkelfilter før det 
filtreres gjennom et UV-anlegg.  

Området er inngjerdet med låsbar port, og anlegget er tilrettelagt for tilkobling av nødstrøm. 
Anlegget har egen vannmåler. 

Vannverket ligger ikke langt fra ledningsnettet til Kroksjøen, og en sammenkobling av vannverkene 
bør vurderes. 

Tabell 14: Ingelsrud vannbehandlingsanlegg 
Antall abb. Type Brønner Kapasitet Behandling hygieniske barriere 

Ca. 6 Grunnvann 1 ~ 3 m3/h Partikkelfilter UV 

 
Tabell 15: Vannkvalitet basert på Mattilsynets rapporter, mediantall fra 2020 

Parameter Grenseverdier i 
Drikkevannsforskriften 

Levert vann mediantall 

Farge [mg/l] 20 2 

Lukt 3 1 

Smak 3 1 

Kimtall 22ºC [pr. ml] 100 0 

Koliforme bakterier [antall/100ml] 0 0 

E.coli [antall/100 ml] 0 0 

Intestinale enterokokker [antall/100ml] 0 0 

Jern [mg/l] 0,2 0,003 

Mangan [mg/l] 0,05 0,02 

pH 6.5-9.5 8,05 

Hardhet [°dH]*  - Ikke rapportert 
* Hardhetsklasser: Meget bløtt: <2,1. Bløtt: 2,1-4,9, Middels hardt: 4,9-9,8. Hardt: 9,8-21, Meget hardt: >21 
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4 AVLØPSRENSING 

 Skotterud Renseanlegg (RA400) 
 

 
Bilde 4: Skotterud renseanlegg 

Skotterud renseanlegg er et mekanisk-kjemisk anlegg som ble bygd i 1978 og gjennomgikk 
rehabilitering i 1996. Anlegget har ikke septikmottak.  
 
Figur 2 viser tilført mengde avløpsvann sammenlignet med målt avløpsvann fra abonnentene. 
Avviket mellom disse tallene er såkalt fremmedvann. Fremmedvann er overvann som føres til 
renseanlegget via fellesledninger (AF-ledninger),  men også feilkoblinger, åpne spillvannskummer og 
generell innlekking i rør fører til fremmedvann på renseanlegget. 
 
Som figuren viser er fremmedvannandelen redusert de siste årene. I tillegg er det utført sanering av 
enkeltstrekk, tetting av kummer og montering av tilbakeslagsventiler. Fremmedvannsandelen bør 
tilstrebes å komme ytterligere ned.  
 

 
Figur 2: Vannbalanse Skotterud renseanlegg 
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I utslippstillatelsen fra Statsforvalteren i Innlandet gjeldende fra 12.12.2016 er det stilt følgende 
rensekrav til Skotterud renseanlegg: 
 
Tabell 16: Rensekrav og resultater for Skotterud Renseanlegg  

 Pe P-tot * KOF BOF5 

 Ant. PE Konsentrasjon 
mg/l 

Rensegrad 
% 

Utslipp 
kg/år 

Rensegrad 
% 

Rensegrad 
% 

Rensekrav 3.060 0,5 95 70 70 % Ikke krav 

Resultat 2020  0,49 92,0 101 85,9 85,4 

Resultat 2019  0,67 97,8 111 95,3 94,2 

* For P-tot må minst enten konsentrasjonskrav eller renseeffekt overholdes som årsmiddelverdi. 
Røde tall er overskridelser. 

 
Det er vedtatt bygging av nytt felles renseanlegg i Eidskog, se kapittel 4.3 «Status ved begge 

anleggene – Magnor og Skotterud renseanlegg – Hovedplanutredning». Når dette anlegget med 

overføringsledning står ferdig vil Skotterud renseanlegg legges ned.  
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 Magnor Renseanlegg (RA401) 
 

 
Bilde 5: Magnor renseanlegg 

Magnor renseanlegg er et mekanisk-kjemisk anlegg som ble bygd i 1978 og gjennomgikk 
rehabilitering i 1996. Anlegget har septikmottak, men grunnet høye gasskonsentrasjoner(H2S-gass) 
leveres nå septik til Kongsvinger renseanlegg. 
 
Figuren under viser tilført mengde avløpsvann sammenlignet med målt avløpsvann fra abonnentene. 
Avviket mellom disse tallene er såkalt fremmedvann. Fremmedvann er overvann som føres til 
renseanlegget via fellesledninger (AF-ledninger),  men også feilkoblinger, åpne spillvannskummer og 
generell innlekking i rør fører til fremmedvann på renseanlegget. 
 
Som figuren viser er fremmedvannandelen redusert fram til 2018, for deretter å øke. GIVAS jobber 
kontinuerlig med å redusere fremmedvannmengden ved sanering av enkeltstrekk, tetting av kummer 
og montering av tilbakeslagsventiler. 
 
 

 
Figur 3: Vannbalanse Magnor renseanlegg 
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I utslippstillatelsen fra Statsforvalteren i Innlandet gjeldende fra 12.12.2016 er det stilt følgende 
rensekrav til Mangor renseanlegg: 
 
Tabell 17: Rensekrav og resultater for Magnor Renseanlegg  

 Pe P-tot * KOF BOF5 

 Ant. PE Konsentrasjon 
mg/l 

Rensegrad 
% 

Utslipp 
kg/år 

Rensegrad 
% 

Rensegrad 
% 

Rensekrav 2.700 0,5 95 50 70 Ikke krav 

Resultat 2020  0,84 81,0 108 82,0 79,3 

Resultat 2019  0,64 93,6 87 89,1 89,8 

* For P-tot må minst enten konsentrasjonskrav eller renseeffekt overholdes som årsmiddelverdi. 
Røde tall er overskridelser. 

 
Anlegget har utfordringer med å tilfredsstille kravene i utslippstillatelsen for fosfor (P-tot). 
I perioden 2002-2020 har anlegget overholdt kravene 2 av 18 ganger. 
 
Den største utfordringer ved anlegget er allikevel arbeidsmiljøet for de ansatte, som ikke er 
tilfredsstillende. Årsaken er at det regelmessig er høye gasskonsentrasjoner (H2S-gass) ved anlegget. 
Den senere tid har man i tillegg blitt oppmerksom på utfordringer med høyt nivå av endotoksiner ved 
anlegget. 
 
Det er vedtatt bygging av nytt felles renseanlegg i Eidskog, se kapittel 4.3 «Status ved begge 
anleggene – Magnor og Skotterud renseanlegg – Hovedplanutredning». Når dette anlegget med 
overføringsledning står ferdig vil Skotterud renseanlegg legges ned. 
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 Status ved begge anleggene - Magnor og Skotterud renseanlegg – 
Hovedplanutredning 

 
På grunn av utfordringene rundt Skotterud og Magnor renseanlegg har GIVAS helt siden 2015 sett på 
mulige løsninger for å bedre dette. Prosessen fra 2015 til i dag er illustrert i figuren under. 
 
Etter flere utredninger og vurderinger ble det senhøst 2020 fattet vedtak i Eidskog kommune (Sak 
096/20) og bygging av nytt felles renseanlegg for Skotterud og Magnor, anlagt på Magnor med 
overføringsledning fra Skotterud (alternativ 3 i figuren under). Anlegget skal også bygges for på sikt å 
kunne knytte til seg Børrud renseanlegg. 
 
Arbeidet med anskaffelsen er pågående, og det er planlagt byggestart vår 2022. 

 

 

Figur 4: Prosess avløpsløsning i Eidskog  
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 Børrud renseanlegg (RA402) 
 

 
Bilde 6: Børrud renseanlegg 

Renseanlegget er et mekanisk-kjemisk-biologisk etterfellingsanlegg. Renset avløp føres til Børjåa, 
som er en sideelv til Vrangselva.  
 
Figuren under viser tilført mengde avløpsvann sammenlignet med målt avløpsvann fra abonnentene. 
Avviket mellom disse tallene er såkalt fremmedvann. Fremmedvann er overvann som føres til 
renseanlegget via fellesledninger (AF-ledninger),  men også feilkoblinger, åpne spillvannskummer og 
generell innlekking i rør fører til fremmedvann på renseanlegget. 
 
Tidligere kom det store mengder fremmedvann inn på Børrud renseanlegg. Figuren under viser 
vannbalansen de siste årene. Den store reduksjonen i fremmedvannmengde skyldes kontinuerlig 
jobbing med å avdekke lekkasjer, tette kummer og montere tilbakeslagsventiler. 
 
 

 
Figur 5: Vannbalanse Børrud renseanlegg 
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I utslippstillatelsen fra Eidskog kommune gjeldende fra 24.01.2017 er det stilt følgende rensekrav: 
 
Tabell 18: Rensekrav og resultater for Børrud Renseanlegg  

  P-tot  SS KOF BOF5 

 Ant. PE Konsentrasjon 
mg/l 

Rensegrad 
% 

Rensegrad 
% 

Rensegrad 
% 

Rensegrad 
% 

Rensekrav 500 Ikke krav 90 Ikke krav * Ikke krav * 70 

Resultat 2020  0,56 96,8 98,4 97,2 97,3 

Resultat 2019  1,07 81,7 % 88,0 76,8 77,7 
* Som tidligere praktisert skal det analyseres og rapporteres for SS og KOFCR, disse bør være innenfor 70 % reduksjon. 
 
 

Det er antatt at anlegget vil bli nedlagt og avløpsvannet overført til Skotterud med 
overføringsledning dersom det blir behov for større investeringer ved anlegget. Avstanden til 
eksisterende ledningsnett på Skotterud er ca. 1,5 km.  
 
Anlegget mangler brutt vannspeil, og dette bør vurderes i forbindelse med andre oppgraderinger. 
 
Tabellen under gir en oversikt over tiltak som vurderes rehabilitert eller byttet i denne perioden: 
 
Tabell 19: Rehabiliteringsplan 

Umiddelbart Tilkobles driftskontroll (som kan benyttes ved Børrud pumpestasjon) 

Innen 3 år Anlegg legges ned og erstattes med pumpestasjon 

Innen 8 år  
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 Vestmarka Renseanlegg (RA403) 
 

 
Figur 6: Vestmarka renseanlegg 

Vestmarka er et biologisk-kjemisk minirenseanlegg levert av Biovac®. Anlegget ble bygd i 2016 og det 
er i dag montert tre reaktorer, med mulighet for å utvide til fire om belastningen skulle øke. 
 
Figur 2 viser tilført mengde avløpsvann sammenlignet med målt avløpsvann fra abonnentene. 
Avviket mellom disse tallene er såkalt fremmedvann. Fremmedvann er overvann som føres til 
renseanlegget via fellesledninger (AF-ledninger), men også feilkoblinger, åpne spillvannskummer og 
generell innlekking i rør fører til fremmedvann på renseanlegget. 
 
Som figuren viser er fremmedvannandelen redusert de siste årene, før den steg igjen i 2019 og 2020. 
Redusering av fremmedvannmengder er en kontinuerlig oppgave med tiltak som tetting av kummer 
og montering av tilbakeslagsventiler. Det må jobbes videre med å redusere fremmevannmengdene 
ved anlegget. 
 
 

 
Figur 7: Vannbalanse Vestmarka renseanlegg 
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I utslippstillatelsen fra Eidskog kommune gjeldende fra 08.12.2015 er det stilt følgende rensekrav: 
Tabell 20: Rensekrav og resultater for Vestmarka Renseanlegg  

  P-tot  SS  KOF BOF5 

 Ant. 
PE 

Konsentrasjon 
mg/l 

Rensegrad 
% 

Rensegrad 
% 

Rensegrad 
% 

Rensegrad 
% 

Rensekrav 150 Ikke krav 90 Ikke krav * Ikke krav * 70 

Resultat 2020  0,34 95,2 94,9 95,8 98,5 

Resultat 2019  0,41 93,2 90,4 89,2 93,6 
* Som tidligere praktisert skal det analyseres og rapporteres for SS og KOFCR, disse bør være innenfor 70 % reduksjon. 

 
Da anlegget er nesten nytt vil det kun være behov for ordinært vedlikehold i perioden. 
Regnværsbelastningen bør vurderes, og eventuelt montering av en fjerde reaktor. Det var i 2020 7,1 
% overløp ved anlegget. 
 
Tabellen under gir en oversikt over tiltak som vurderes rehabilitert eller byttet i denne perioden: 
 
Tabell 21: Rehabiliteringsplan 

Umiddelbart  

Innen 3 år Vurdere å utvide med en ny reaktor 

Innen 8 år  
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 Åbogen renseanlegg (RA404) 
 

 
Figur 8 Åbogen renseanlegg (pumpestasjon/kum) 

Renseanlegget er et infiltrasjonsanlegg fra 1999, med ca. 100 innbyggere tilknyttet. 
 
I utslippstillatelsen fra Eidskog kommune gjeldende fra 24.01.2017 er det stilt følgende rensekrav: 
 
Tabell 22: Rensekrav og resultater for Åbogen Renseanlegg  

  P-tot  SS KOF BOF5 
 Ant. PE Konsentrasjon 

mg/l 
Rensegrad 

% 
Rensegrad 

% 
Rensegrad 

% 
Rensegrad 

% 

Rensekrav 250 - 90 70(bør-krav) 70(bør-krav) 70 

Resultat 2020  0,65 91,2 - 94,0 84,5 

Resultat 2019  1,24 86,1 - 9,26 88,7 
* Som tidligere praktisert skal det analyseres og rapporteres for SS og KOFCR, disse bør være innenfor 70 % reduksjon. 
 
Følgende tiltak må vurderes rehabilitert eller byttet i denne perioden: 
 
Tabell 23: Rehabiliteringsplan 

Umiddelbart  

Innen 3 år Mulig bytte av infiltrasjonsbasseng 

Innen 8 år  
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 Slambehandling - Repshus 
Avvannet slam fra Skotterud og Magnor renseanlegg blir kjørt til Repshus for frilandskompostering. 
Tilkjørt mengde avvannet slam er ca. 650 tonn, med et TS (tørrstoffinnhold) på ca. 20 %.  
På Repshus blir slammet lagt i ranker og vendt minimum en gang i året for hygienisering/ 
stabilisering. GIVAS har en avtale med Eidskog kommune for drift av slamplassen. 
 
Statsforvalteren i Innlandet har gitt alle kommunene i Sør-Hedmark (Elverum, Våler, Åsnes, Grue, 
Eidskog, Kongsvinger, Nord-Odal og Sør-Odal) pålegg om å gå bort fra rankekompostering til 
moderne metoder for behandling av slam fra avløp. Tidligere var det satt en frist til 31.12.2019 på å 
gjennomføre tiltaket, men denne fristen er nå fjernet så lenge Statsforvalteren ser at det er 
progresjon i saken og at det arbeides for å få på plass en løsning. 
 
Hovedårsaken til at Statsforvalteren har gitt pålegget er frykt for spredning av potetsykdommen 
potetcystenematode (PCN). Spesielt for landbruket i vår region er produksjon av matpotet og da 
spesielt av settepotet sør i fylket. Potetproduksjonen har hatt fravær av potetsykdommen 
potetcystenematode (PCN) som sitt største fortrinn og det er av nasjonal interesse at det forblir slik. 
Statsforvalterens pålegg er å benytte termisk hydrolyse som behandlingsmetode da denne medfører 
sterilisering og nedbryting av alle celler i slammet. Slam behandlet i en slik prosess kan spres på 
landbruksarealer uten risiko for spredning av PCN.  
 
Arbeidet med å finne en god løsning for et slambehandlingsanlegg har pågått over flere år, og i 2020 
ble endelig vedtak i eierkommunene fattet. Alternativene som ble vurdert i siste runde var følgende: 
 

- Bygging av eget slambehandlingsanlegg på Kongsvinger 
- Samarbeid med NRA 
- Samarbeid med Hedmark Biogass AS 

 
Basert på en totalvurdering ble innstillingen fra GIVAS’ styre å inngå en samarbeidsavtale med NRA. 
Denne innstillingen ble enstemmig vedtatt i alle eierkommunene til GIVAS. 
 
Avtalen innebærer at GIVAS, sammen med Elverum, Sør-Odal, Åsnes og Våler, skal levere slam til et 
nytt slambehandlingsanlegg på Krogstad miljøpark i Lillestrøm kommune. 
Foruten Lillestrøm skal kommunene Lørenskog, Rælingen, Nittedal, Gjerdrum, Aurskog-Høland og 
Enebakk levere slam til anlegget. Avtalen som er skrevet er en såkalt «enerettsavtale». Det betyr at 
GIVAS har gitt NRA enerett til å behandle avløpsslammet etter selvkostprinsippet. Avtalen er i 
utgangspunktet løpende, men etter 10 år (fra første leveranse av slam) kan man trekke seg ut av 
samarbeidet uten økonomiske følger. 
Det nye slambehandlingsanlegget er planlagt å stå ferdig i 2025. 
 
 
 
 
 



VEDLEGG A – EIDSKOG 
TILSTANDSVURDERING OG PROSJEKTFORSLAG     

VEDLEGG A - Hovedplan og saneringsplan 2022-2025 - Eidskog Rev. 2 31 

5 PUMPESTASJONER, TRYKKØKERE OG HØYDEBASSENG 
 
Pumpestasjoner (PA) holder bra standard, ingen større tiltak. 
 
Tabell 24: Pumpestasjoner – Eidskog 
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1 PA 410 Magnor Bad 2009 Ja Ja tørr 2 Nei Nei Privat, 60/401  

2 PA 411 Magnor Syd 1995 Ja Ja våt 2 Nei Nei Privat, 61/43  

3 PA 412 Magnor 
Skole 

1987 Ja Nei* våt 2 Nei Nei GIVAS, 60/908  

4 PA 413 Magnor Øst 1986 Ja Nei* våt 2 Nei Nei Privat, 61/120  

5 PA 414  Vilsberg 2002 Ja Ja tørr 2 Nei Nei Privat, 60/212  

6 PA 415 Mokalenga 2003 Ja Ja tørr 2 Nei Nei GIVAS, 60/906 Ønsker 
mengdemåling 
av overløp 
innen 3 år. 

7 PA 416 Hoel 2012 Ja Ja tørr 2 Nei Nei Privat, 53/23 Ønsker 
mengdemåling 
av overløp 
innen 3 år. 

8 PA 417 Hallbekken 2004 Ja Ja tørr 2 Nei Nei GIVAS, 62/303 Ønsker 
mengdemåling 
av overløp 
innen 3 år. 

9 PA 418 Sjølie 1996 Ja Ja våt 2 Nei Nei GIVAS, 52/136  

10 PA 419 Stansberg 2002 Ja Ja tørr 2 Nei Nei GIVAS, 
52/137 

 

11 PA 420 Midtskog 2003 Ja Ja våt 2 Nei Nei GIVAS, 50/54  

12 PA 421 Matrand 2007 ja Ja våt 2 Nei Nei Opplysningsve
senets fond, 
31/58 

 

13 PA 422 Vestmarka 1986 ja Ja tørr 2 Nei Nei Privat, 10/42  

14 PA 423 Åbogen P1 1999 ja Nei* våt 2 Nei Nei GIVAS, 35/35 Jord-
renseanlegg. 

15 PA 424 
/RA404 

Åbogen P2 2008 ja Nei* våt 2 Nei Nei GIVAS, 35/35 Jord-
renseanlegg. 

16 PA 425 Ulriksfoss 2010 ja Nei* tørr 2 Nei Nei Privat, 35/1  
*Blir tilkoblet i løpet av 2021 
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Tabell 25: Trykkøkere og høydebasseng – Eidskog 
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 Trykkøkere 

1 
PV703… 

Gusterud-
Åbogen 

1983 Nei Nei 1 
 

 GSM alarm ved 
strømbrudd 

 

 Basseng 

1 VB700 Vestmarka  Ja Ja 2 Mobilt Alarm Kapasitet: 75 m3  

 

6 DRIFSKONTROLLSYSTEM 
For å oppnå effektiv drift og sikkerhet i forsyningen, er automasjon, driftsovervåking og digitalisering 
avgjørende. 
 
GIVAS benytter et omfattende system for driftskontroll. Med det menes datasystemer for å styre 
vann- og avløpsanleggene. Automasjonssystemet på hvert enkelt anlegg er koblet til en sentral 
driftskontroll, som gjør at anleggene kan styres og overvåkes eksternt. Systemet sender også ut 
varsler ved feil og avvik. 
 
Inkludert i driftskontrollen er et datasystem for drift og vedlikehold kalt FDV med komplett oversikt 
over alt utstyr på GIVAS sine anlegg. Systemet benyttes til å planlegge og utføre alle drift- og 
vedlikeholdsoppgaver for å opprettholde anleggenes driftssikkerhet. FDV kan også, med data fra den 
sentrale driftskontrollen, automatisk si ifra når det er på tide med periodisk vedlikehold basert på 
individuelle driftstellere. Alle oppgaver blir logget og dokumenterer at vedlikeholdet utføres etter de 
rutiner som gjelder for det aktuelle prosessutstyret. 
 
GIVAS kan til enhver tid hente ut historiske data fra den sentrale driftskontrollen i et rapportsystem 
og bruke dette som grunnlag ved rapportering til blant annet myndigheter. 
 
Eidskog har hatt en lav dekningsgrad i driftsovervåkingen, men det er de siste årene foretatt en 
betydelig oppgradering. Det er planlagt at alle stasjoner skal være tilknyttet driftskontrollsystemet i 
løpet av 2021, med unntak av noen anlegg som er så små at det ikke er hensiktsmessig å knytte dem 
til systemet. Tabellen under viser antall anlegg med driftsovervåking.  
 
Tabell 26: Driftsovervåking 

Anlegg Antall totalt Antall med 
driftsovervåking 

Antall uten 
driftsovervåking 

Dekningsgrad 

Vann:     

Vannbehandlingsanlegg 3 3 0 100 % 

Høydebasseng 0 0 0 - 

Trykkøkere (vann) 1 0 1 0 % 

     

Avløp:     

Renseanlegg 5 4 1 80 % 

Pumpestasjon, spillvann 16 12 4* 75 % 

Pumpestasjon, Overvann 0 0 0 - 
*Resterende stasjoner er planlagt tilkoblet i løpet av 2021  
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7 INVESTERINGSPROSJEKTER 
Basert på drøftelsene i dette dokumentet viser Tabell 28, Tabell 29 og Tabell 30 planlagte 
investeringsprosjekter i perioden 2022-2025, merket «4-års plan».  Tabellen inkluderer også del 
prosjekter med planlagt oppstart i senere tid. Alle disse prosjektene er merket «neste 4-års plan». 
Årsaken til dette er at lekkasjer, utbygginger av andre osv. kan føre til at oppsatt prioriteringsliste vil 
bli endret. Det er viktig at dette dokumentet, som et planverktøy, også inneholder disse prosjektene 
slikt at vi raskt kan ta beslutninger om omprioriteringer i forbindelse med årsaker som nevnt over. 
Merk at prosjektplanen «neste 4-års plan» ikke er en fullstendig liste over prosjekter for neste 
planperiode, men en liste over noen utvalgte viktige prosjekter som er omtalt i dette dokumentet. 
 
 
Under kommer forklaring til begrepene i tabellene: 
Nr (kode):  
EV:  Eidskog Vann 
EA:  Eidskog Avløp 
EVA:  Eidskog Vann og Avløp (fellesprosjekt/ fellesgrøft 1/3 vann, 2/3 avløp) 
 
Ledningsnett saneringsprosjekter:  
Dette er prosjekter der vi erstatter eksisterende ledningsnett med nye ledninger, eller vi fornyer 
ledningsnettet ved bruk av «no-dig» metoder (fornye rør uten å måtte grave opp). Det er i hovedsak 
to årsaker til at det gjennomføres saneringsprosjekter: 

- Separering av ledningsnettet der spillvann og overvann går i samme ledning (AF-ledning). 
- Gjentatte lekkasjer eller andre driftsforstyrrelser medfører at ledningsnettet må byttes. 

 
Ledningsnett nyanlegg:  
Dette er prosjekter der vi legger ledningsnett hvor det tidligere ikke har vært noe. Det er i hovedsak 
to årsaker til at det gjennomføres: 

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

 
Gravekostnader per meter grøft: 
Det er alltid vanskelig å beregne kostnadene for vann- og avløpsanlegg. Dette skyldes at det ofte er 
usikkert hva som finnes i grunnen på grunn av at kartdata ikke er oppdatert/korrekt. I tillegg kan 
grunnforholdene avvike fra antagelsene. 
 
Det er foretatt en kostnadskalkyle for prosjektene basert på GIVAS’ egne erfaringstall for 
gravekostnader, material og prosjektadministrasjon, se tabell på neste side. Pris per meter i tabellen 
er oppgitt i 2022-kroner. Prisen er oppjustert med Byggekostnadsindeks på 2,7 % etter planlagt 
oppstartsår. 
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Tabell 27: Pris per meter grøft (graving og materialkostnader) 
Vanskelighetsgrad Dimensjon Vannledning eller 

pumpeledning (1 rør) 
Avløp og overvann 1) 
(privat vann) (2 rør) 

Vann- avløp og 
overvann (3 rør) 

Lett 

Små dim kr 1 100 kr 4 200 kr 6 300 

Medium dim kr 1 400 kr 5 000 kr 7 500 

Store dim kr 1 900 kr 6 000 kr 9 000 

Middels 

Små dim kr 1 900 kr 5 700 kr 8 600 

Medium dim kr 2 300 kr 6 800 kr 10 200 

Store dim kr 3 200 kr 8 200 kr 12 300 

Vanskelig 

Små dim kr 3 400 kr 8 500 kr 12 800 

Medium dim kr 4 200 kr 10 300 kr 15 500 

Store dim kr 5 900 kr 12 100 kr 18 100 

1) Antatt at privat vannverk bekoster 1/3 av prosjektet – Gjelder Nord-Odal og Eidskog 

 
 
Lett:   Enkle forhold (Finmasser/ lite infrastruktur)  
Middels:  Medium forhold (Noe ustabile masser / bygater, infrastruktur) 
Vanskelig:  Vanskelig forhold (fjell eller høyt grunnvann/ vanskelige bygater ) 
 
Små dimensjoner:  VL/PL(110-160), SP(160-200), OV(250-315)  
Medium dimensjoner:  VL/PL(225-250), SP(160-200), OV(315-400) 
Store dimensjoner:  VL/PL(315-400), SP(160-200), OV(530-630) 
Hvor VL= vannledning, PL= pumpeledning, SP=spillvannsledning, OV=overvannsledning 
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Tabell 28: LEDNINGSNETT, SANERINGSPROSJEKTER 
Periode Tekst Tekst 
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4-års plan Sanering Magnor 
Vilsbergvegen 21 til 
Markvegen 1 300 5 700 0,0 1,8 1,8 

4-års plan Sanering Magnor 
Kurervegen til nr. 6 
trekkeprosjekt 100 1 900 0,0 0,2 0,2 

Neste 4-års plan Sanering Skotterud Oberst Krebsveg 60 4 200 0,0 0,3 0,3 

Neste 4-års plan Sanering Magnor Parkvegen 390 4 200 0,0 1,9 1,9 

Neste 4-års plan Sanering Magnor Villavegen 540 4 200 0,0 2,6 2,6 

Neste 4-års plan Sanering Skotterud Hallbekken 505 6 800  0,0 3,4 3,4 

Neste 4-års plan Sanering Skotterud Hagebyen del 1 405 6 800 0,0 2,8 2,8 

Neste 4-års plan Sanering Skotterud Hagebyen del 2 310 6 800 0,0 2,1 2,1 

4-års plan SUM 2022-2025    0,0 2,0 2,0 
 

 
 
Tabell 29: LEDNINGSNETT, NYANLEGG 

Periode Tekst Tekst 
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4-års plan 
Magnormoen 
Næringsområde 

Spinneriet til Magnor 
RA 1 600 3 200 0,0 5,4 5,4 

4-års plan 
Overføring Skotterud 
Magnor 

Overføring Skotterud 
Magnor 7 450 4 550 0,0 36,5 36,5 

Neste 4-års plan 
Overføring Børrud-
Skotterud 

Overføring Børrud-
Skotterud 1 900 4 200 0,0 9,3 9,3 

Neste 4-års plan 
Utvidet rensedistrikt 
Skotterud Gunnar Bonnerudsveg 150 5 700 0,0 1,0 1,0 

Neste 4-års plan 
Utvidet rensedistrikt 
Skotterud Bergervegen 1 800 5 700 0,0 12,1 12,1 

4-års plan SUM 2022-2025    0,0 41,9 41,9 
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Tabell 30: VANNBEHANDLING, AVLØPSRENSING, PUMPESTASJONER 
Periode Tekst Tekst 
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4-års plan Ny pumpestasjon Spinneriet 1 2 100 000 0,0 2,1 2,1 

4-års plan Ny pumpestasjon 

PS1 Overføring 
Skotterud - 
Magnor 1 2 200 000 0,0 2,2 2,2 

4-års plan Ny pumpestasjon 

PS2 Overføring 
Skotterud - 
Magnor 1 2 200 000 0,0 2,2 2,2 

4-års plan Sanere  pumpestasjon 

PS3 Overføring 
Skotterud - 
Magnor 1 1 600 000 0,0 1,6 1,6 

4-års plan Ny pumpestasjon 
Magnormoen 
Næringsområde 1 2 000 000 0,0 2,0 2,0 

4-års plan Renseanlegg Eidskog * Skotterud/Magnor 1 38,5 mill  0,0 38,5 38,5 

4-års plan Vestmarka RA Utvidet kapasitet 1 500 000 0,0 0,5 0,5 

4-års plan Vestmarka VB Ny brønn 1 300 000 0,3 0,0 0,3 

4-års plan Børrud RA 
Tilkoble 
driftskontroll 1 100 000 0,0 0,1 0,1 

4-års plan Åbogen VB Ny brønn 1 400 000 0,4 0,0 0,4 

Neste 4-års plan Ny pumpestasjon 
Børrud 
overføringsledning 1 2 300 000 0,0 2,3 2,3 

Neste 4-års plan Åbogen RA 
Bytte av 
infiltrasjonsmasse 1 200 000 0,0 0,2 0,2 

4-års plan SUM 2022-2025    0,7 49,2 49,9 
*Vedtatt nytt renseanlegg på Magnor. Tilbud foreligger ikke før høst 2021.  
 
 

Tabell 31: OPPSUMMERING – Investeringsprosjekter 2022-2025 
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LEDNINGSNETT SANERINGSPROSJEKTER 0,0 2,0 2,0 

LEDNINGSNETT NYANLEGG 0,0 5,4 5,4 

VANNBEHANDLING; AVLØPSRENSING; PUMPESTASJONER m.m. 0,7 10,7 11,4 

NYTT RENSEANLEGG EIDSKOG 0,0 75,0 75,0 

ANDEL FELLESPROSJEKTER 1) 0,0 1,3 1,3 

UTBYGGINGSAVTALER OG UFORUTSETT 0,0 0,0 0,0 

SUM TOTALT 2022-2025 0,7 94,4 95,1 

    

RAMME TOTALT 2022-2025 2)  0,8 18,0 18,8 

RAMME TOTALT NYTT RENSEANLEGG   75 75 

SUM TOTALRAMME 2022-2025 0,8 93 93,8 

1) Fellesprosjekter er investeringer i bygg, biler og annet som skal fordeles på alle kommunene. Fordelingsnøkkelen 
er eierandelen i henhold til selskapsavtalen.  

2) Se Tabell 32 for detaljer. 
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Det er ubrukte lånemidler/investeringsramme i Eidskog, da man de siste årene har avventet den 
store investeringen i nytt renseanlegg. Selv om investeringsbudsjettet i tabellen over er større enn 
investeringsrammen, vil overføring av tidligere ubrukte lånemidler bidra til balanse. I tillegg vil 
ubrukte midler kunne benyttes til uforutsette investeringer. Dette kan være bl.a. tomteutvikling og 
næringsutbygging, lekkasjer, havari av maskiner og utstyr m.m. som gjør at GIVAS må gjennomføre 
prosjekter som hittil er ukjent og ikke omtalt i denne rapporten.  
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8 ØKONOMI 

 Generelt 
Basert på investeringene som beskrevet i kapittel foran samt prisstigning og rente som beskrevet i 
innledende kapitler, må gebyrene i Eidskog økes. Vanngebyret følger Kroksjøen vannverk sine satser.  
 
Gebyrene i Kroksjøen er svært lave (blant de laveste i Norge), og GIVAS har ingen mulighet til å drifte 
de små anleggene med få abonnenter til samme pris, med mindre det gjennomføres større 
strukturelle endringer. Dersom det skulle vært 100 % selvkost ved anleggene måtte gebyrene ha økt 
med mer enn 100 %. Eidskog kommune dekker driftsunderskuddet på vann. 
 
Gebyrendringene i denne planen er basert på total sum for alle abonnenter. Det vil si at det ikke er 
foretatt noen kostnadsdeling mellom de forskjellige abonnentsgruppene. GIVAS må uavhengig av 
gebyrstruktur ha inndekking for kostnadene via selvkostprinsippet. 
 
GIVAS administrerer den tvungne septiktømmingen for Eidskog. Selve tømming av septiktanker er 
satt bort til entreprenør. Septiken kjøres til renseanlegg etter henting, og gjennomgår tilsvarende 
renseprosess på renseanleggene som vanlig husholdningsavløp. Med dette som grunn må septik 
være med å betale sin andel av kostnadene knyttet til renseanleggene. 

 Investeringer og restverdi 
Tilstandsvurderingen viser at det er store behov for investeringer spesielt innen avløp, men også 
innenfor vann. Det er ingen investeringer innen septik. 
 
Det er lagt opp til en investeringsramme som vist i Tabell 32 under. Tallen er inkludert fra Eidskog ble 
med i GIVAS, dvs. fra 1.1.2014 for avløp, og 1.1.2015 for vann. Tallene inkluderer 75 mill. kr (kun 
estimat) i investering i nytt renseanlegg i 2022/23. Merk at det foreløpig ikke foreligger forpliktende 
tilbud.  
 
Tabell 32: Investeringsrammer og regnskapstall – Eidskog (1000. kr) 

År Vann 
Ramme 

Vann 
Regnskap 

Avløp 
Ramme 

Avløp 
Regnskap 

SUM 
Ramme 

SUM 
Regnskap 

2014 0 0 4 000 1 178 4 000 1 178 

2015 0 0 5 000 3 181 5 000 3 181 

2016 200 143 4 500 5 597 4 700 5 740 

2017 200 39 4 500 4 843 4 700 4 882 

2018 200 54 4 500 3 132 4 700 3 186 

2019 200 162 4 500 972 4 700 1 134 

2020 200 177 4 500 2 776 11 700 2 953 

2021 200  4 500  4 700  

2022 200  42 000  42 200  

2023 200  42 000  42 200  

2024 200  4 500  4 700  

2025 200  4 500  4 700  

SUM totalt 2014-2025 2 000 575 129 000 21 679 131 000 22 254 

SUM totalt 2022-2025 800 0 93 000 0 93 800 0 
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Basert på investeringene som vist i Tabell 32, viser Figur 9 og Figur 10 investeringer, avskrivninger og 

restverdi for henholdsvis vann og avløp i Eidskog.  

Figurene viser at når investeringene øker vil restverdien fortsette å stige ved at investeringene er 
større enn avskrivningene. Dette vil medføre økte kapitalkostnader.  
 
 
Figur 9: Investeringer og restverdi, vann Eidskog 

 
 
Figur 10: Investeringer og restverdi, avløp Eidskog 
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 Budsjett og gebyrberegning – generelt 
Investeringsrammen som er satt opp, i tillegg til renteberegning og økning i driftskostnadene som 
beskrevet i denne rapporten, fører til økninger i gebyrene som vist i  Figur 11, Figur 12 og Figur 13 for 
henholdsvis avløp og septik.  

I henhold til kommunestyrevedtak skal vanngebyret følge satsene til Kroksjøen vannverks satser og 
driftsunderskuddet dekkes av Eidskog kommune.  
 
Tabell 33 viser antagelser i beregningene. I tillegg følger avskrivningene som direkte funksjon av 
tidligere og planlagte investeringer. 
 
Tabell 33: Antatt årlig prisvekst i %, samt rentenivå per år 

Stilling 2022 2023 2024 2025 

Lønnsutgifter 3,1 3,2 3,6 3,6 

Driftsutgifter 1,8 1,8 1,9 1,9 

Rentenivå 2,8 2,9 3,1 3,2 

 

Forklaring til tabeller og figurer 

Investeringsramme:  Viser forutsatt investeringsramme. 
 
Årsgebyr (kr/årlig):  Årsgebyr for en familie med forbruk 120 m3 årlig forutsatt beregnet   
eks. mva.  gebyrøkning i prosent. Vannmålerleien er fordelt 50 % hver på vann  
   og avløp. For septik gjelder årsgebyr ved standard tømming hvert 2. år.  
 
Gebyrendring (%/kr):  Viser økning i de totale gebyrinntektene fra året før.  
   Gebyrinntektene er basert på et forbruksgebyr og et abonnementsgebyr. Det 
   betyr at avhengig av hvordan gebyrøkningen fordeles, kan abonnenter  
   oppleve avvik fra beregnet total gebyrøkning. Det er i denne økonomiplanen 
   ikke inkludert vurdering av dette.  
 
Over /underskudd:  Viser overskudd eller underskudd gjeldende år.  
 
Fond /Merforbruk:  Viser akkumulert overskudd eller underskudd. Fond er positivt, mens  
   merforbruk angir negative tall. 
      
Driftskostnader:  Inneholder lønnskostnader, generell drift samt refusjoner og overføringer. 
 
Kapitalkostnader:  Inneholder rentekostnader og avskrivninger. Rentekostnader er beregnet i 
   henhold til gjeldende regler for selvkostberegning. Avskrivninger er beregnet 
   og basert på tidligere og fremtidige investeringer. (Ledningsnett har  
   avskrivningstid på 40 år, tekniske anlegg har avskrivningstid på 20 år, mens 
   data (inkl. driftskontroll) har avskrivningstid på 5 år). 
 
Gebyrinntekter:  Inntekter fra forbruksgebyr, abonnementsgebyr, vannmålerleie og  
   tilkoblingsgebyr. 
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 Budsjett og gebyrberegning – Vann 
 
Tabell 34: Gebyrutvikling Vann Eidskog 

Gebyrutvikling 2022 2023 2024 2025 

Investeringsramme (tkr) 200 200 200 200 

Årsgebyr 120 m3 (kr/årlig) 2 616 2 682 2 749 2 817 

Gebyrendring (%) 3,0 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 

Gebyrendring (kr) 76 65 67 69 

Overskudd (+)/Underskudd (-) (tkr) -310 -324 -328 -286 

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

 
 

 
Figur 11: Tallbudsjett for Vann Eidskog 

 

 Budsjett og gebyrberegning – Avløp 
 
Tabell 35: Gebyrutvikling Avløp Eidskog 

Gebyrutvikling 2022 2023 2024 2025 

Investeringsramme (tkr) 4 500 42 500 42 500 4 500 

Årsgebyr 120 m3 (kr/årlig) 8 516 9 793 11 262 11 543 

Gebyrendring (%) 5,0 % 15,0 % 15,0 % 2,5 % 

Gebyrendring (kr) 406 1 277 1 469 282 

Overskudd (+)/Underskudd (-) (tkr) 100 -1 082 -983 -430 

Fond (+)/Merforbruk (-) (tkr) 2 402 1 320 337 -93 

 
 

2022 2023 2024 2025

Driftskostnader 31 348 356 364

Kapitalkostnader 202 214 216 172

Gebyrinntekter 233 238 244 250

Fond 0 0 0 0
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Figur 12: Tallbudsjett for Avløp Eidskog 

 

 Budsjett og gebyrberegning – Septik 
GIVAS administrerer den tvungne septiktømmingen for Eidskog. Selve tømmingen av septiktanker er 
satt bort til entreprenører. Septiken kjøres til renseanlegg etter henting, og gjennomgår tilsvarende 
renseprosess på renseanleggene som vanlig husholdningsavløp. Med dette som grunn må septik 
være med å betale sin andel av kostnadene knyttet til renseanleggene. 
 
Tabell 36:  Gebyrutvikling Septik Eidskog 

Gebyrutvikling 2022 2023 2024 2025 

Investeringsramme (tkr)         

Årsgebyr 150 m3 (kr/årlig) 2 198 2 385 2 588 2 653 

Gebyrendring (%) 5,0 % 8,5 % 8,5 % 2,5 % 

Gebyrendring (kr) 105 187 203 65 

Overskudd (+)/Underskudd (-) (tkr) 100 -164 -332 -314 

Fond (+)/Merforbruk (-) (tkr) 1 191 1 027 695 382 

 

2022 2023 2024 2025

Driftskostnader 5 490 5 122 4 247 4 186

Kapitalkostnader 4 127 7 125 9 565 9 394

Gebyrinntekter 9 717 11 165 12 829 13 150

Fond 2 402 1 320 337 -93
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Figur 13: Tallbudsjett for Septik Eidskog 

 

 Gebyrberegning – Rentesimulering 
For å belyse effekten på årsgebyr for abonnent ved en renteendring er det gjennomført en 
rentesimulering. Simuleringen er utført for 2025, siste år i perioden. Det innebærer at simuleringen 
viser hva årsgebyret må være for å gi samme årsresultat som i base case ved en renteendring. 
Hovedscenario er en rente på 3,2 % i 2025. Simuleringen er gjort med +/- 2 %-poeng. Årsgebyret for 
2025 er inkl. mva. og beregnet ved et forbruk på 120 m3.  
 
Figur 14 viser beregnet årsgebyr inkl. mva. i 2025 for Eidskog vann og avløp ved ulike rentescenarier.  

 

Figur 14: Rentesimulering vann og avløp Eidskog 
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 Oppsummering - Gebyrøkning 
Basert på beregningene i kapittel 8.3 viser tabellen under en oppsummering av gjennomsnittlig 

gebyrøkning. I tillegg er det gitt en forklaring der gebyrene øker mer enn det økningen av generelle 

driftskostnader (KPI og lønnsvekst) skulle tilsi. 

Område Gebyrøkning1 Forklaring 

Vann 2,6 % - Satsene følger Kroksjøen vannverk satser. Gebyrene er 

vedtatt økt med 3 % i 2021.Det er i prognosen videre lagt inn 

2,5 % økning.  

Avløp 9,2 % - Økte kapitalkostnader (både avskrivninger og 

rentekostnader) som følge av investering i ny avløpsrensing 

for Eidskog.  

- Det bygges opp et fond som kan benyttes som buffer når 

investeringen gjennomføres.  

Septik 6,1 % - Økte kostnader for rensing av septik som følge av 

investeringer i ny avløpsrensing for Eidskog. 

- Det bygges opp et fond som kan benyttes som buffer når 

investeringen gjennomføres. 

 
  

                                                            
1 Årlig gjennomsnittlig gebyrøkning 2021-2025. Utgangspunkt i gebyrnivå 2021. 
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