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1 INNLEDNING 

1.1 Generelt 
Dette dokumentet er en kombinert hovedplan og saneringsplan for Nord-Odal 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).  
 

1.2 Bakgrunnsdata 
Erfaringsmessig vil det alltid kunne oppstå hendelser som man ikke kan forutsi. I tillegg er det 
overordnet ønskelig i alle kommuner om å «grave kun en gang». Det betyr at der andre aktører som 
kommunen, private utbyggere, vegvesenet 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/ Nord-Odal kommune Kommuneplan, Arealdel 2006-2018 
/2/ GIVAS – ROS-Analyse 
/3/ Kongsvingerregionen - Regional Miljø- og klimastrategi, 2018-2030 
/4/  Norconsult AS «Nord-Odal kommune – Hovedplan Avløp – Hoveddokument»  
 Rapport nr: 5103024, Dato: 2012-04-26 
 
Merknad til referanse /4/: 
Hovedplan avløp i Nord-Odal kommune ble vedtatt av Nord-Odal kommunestyre i 2012. 
Rapporten er brukt som referansedokument, men denne Handlings- og økonomiplanen (dette 
dokumentet) overstyrer de delene i rapporten som omfatter GIVAS’ ansvarsområder. 
Planen er fortsatt gjeldene for andre områder eksempelvis i forhold til mål for vannkvalitet i vassdrag 
og tilstanden innen mindre avløpsanlegg. 
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2 LEDNINGSNETT 

2.1 Lengde, material og alder 
Dette kapittelet angir statistikk for ledningsnettet. Tallene er hentet fra kartverket 2020 (Gemini VA). 
Det vil være feilregistreringer og mangler i datagrunnlaget, se for øvrig kommentar under generelle 
punkter (Kapittel 2.2). Dette gjør tallgrunnlaget noe usikkert.  
 
I Nord-Odal har GIVAS vannledningsnett i området Mo/Knapper/Austvatn, mens det er det private 
vannverket Juptjenn Vannverk som har vannledninger i området Sand/Størjen/Bruvoll. Det er ingen 
ledninger mellom GIVAS og Juptjenn. 
 
GIVAS har avløpsledninger i hele kommunen. 

2.1.1 Vannledninger 
Det er i Nord-Odal kommune ca. 34 km vannledninger. Ledningsmaterialet består av PVC (77 %) og 
PE (22 %). Tabellen under viser alder og materialsammensetningen for vannledningsnettet. 
 
Vannledningsnettet i Nord-Odal er i relativt bra stand, og det meste av nettet er av PVC. PVC fra 
denne perioden er kjent for å kunne være av dårlig kvalitet (langsgående brudd), men hittil har det 
sjelden vært lekkasjer i form av brudd på nettet. Hovedledningsnettet ligger hovedsakelig i 
landbruks- og skogområder, med liten belastning fra trafikk. Langsgående brudd som beskrevet over 
har bare oppstått i riksveg eller på parkeringsområder. 
 
Tabell 1: Alder på ledningsnett (ref. Gemini VA 2020) 

 Alder: 
 km % 

Før 1910: 0,0  0 % 
1911-1940: 0,0  0 % 
1941-1970: 0,1  0 % 
1971-2000: 24,0  71 % 
>2000 7,8  23 % 
Ukjent: 1,9  6 % 

Totalt: 33,8  100 % 

Gjennomsnitt leggeår/ alder 1991  29 år 

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

 Material 
 km % 

Asbestsement: 0,0  0 % 
Støpejern, duktilt: 0,0  0 % 
Støpejern, grått: 0,0  0 % 
Jern/Stål, uspes/annet: 0,0  0 % 
Betong: 0,1  0 % 
PVC (Plast): 26,1  77 % 
PE (plast): 7,5  22 % 
GUP (Glassfiberarm plast): 0,0  0 % 
PPDV (Dobbeltvegg plast): 0,0  0 % 
Annet: 0,0  0 % 
Ukjent: 0,1  0 % 

Totalt: 33,8  100 % 
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2.1.2 Avløpsledninger 
Det er i Nord-Odal kommune 82,1 km avløpsledninger (spillvann, overvann). Nettet består av 53,8 km 
spillvannsledninger og 28,3 km overvannsledninger. Det er ikke fellessystemer i Nord-Odal, det 
innebærer at avløpsvann er separert i spillvannsystem og overvannsystem. 
Ledningsmaterialet er i hovedsak PVC (67 %) og betong (18 %). 
Tabellene under viser alder og materialsammensetningen for avløpsnettet. 
 
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: 0,9  2 % 1,2  4 % 0,0 0 % 2,2  3 % 
1980-1999: 16,1  30 % 6,2  22 % 0,0 0 % 22,4  27 % 
2000-: 10,0  19 % 4,2  15 % 0,0 0 % 14,2  17 % 
Ukjent: 26,7  50 % 16,6  59 % 0,0 0 % 43,3  53 % 

Totalt: 53,8  100 % 28,3  100 % 0,0 0 % 82,1  100 % 

Gjennomsnitt leggeår/ alder 1997  23 år 1995  25 år - - 1996  24 år 

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

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

Asbestsement: 0,0  0 % 0,0  0 % 0,0 0 % 0,0  0 % 
Støpejern, duktilt: 0,1  0 % 0,0  0 % 0,0 0 % 0,1  0 % 
Støpejern, grått: 0,0  0 % 0,0  0 % 0,0 0 % 0,0  0 % 
Jern/Stål, uspes/annet: 0,0  0 % 1,1  4 % 0,0 0 % 1,1  1 % 
Betong: 2,7  5 % 12,0  43 % 0,0 0 % 14,7  18 % 
PVC (Plast): 45,9  85 % 9,0  32 % 0,0 0 % 55,0  67 % 
PE (plast): 4,8  9 % 1,1  4 % 0,0 0 % 5,9  7 % 
GUP (Glassfiberarm plast): 0,0  0 % 0,0  0 % 0,0 0 % 0,0  0 % 
PPDV (Dobbeltvegg plast): 0,0  0 % 1,9  7 % 0,0 0 % 1,9  2 % 
Annet: 0,0  0 % 1,8  6 % 0,0 0 % 1,8  2 % 
Ukjent: 0,3  1 % 1,3  5 % 0,0 0 % 1,6  2 % 

Totalt: 53,8  100 % 28,3  100 % 0,0 0 % 82,1  100 % 
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2.1.3 Driftsstatistikk 
 
Tabell 5: Driftsstatistikk, vann og avløp (spillvann) 

Vann Tall Enhet  

Gjennomsnittlig anlagt ledningsnett siste 3 år (nyanlegg + sanering) 1 695   

- Andel nyanlegg, gjennomsnitt siste 3 år 1 505 Meter/år  

- Andel sanering, gjennomsnitt siste 3 år 190 Meter/år 0,6 % 

Teoretisk fornyelsesbehov 1) 273 Meter/år 0,8 % 

Lekkasjereparasjoner antall/km vannledning, snitt siste tre år 0,05 Ant/km. ledning  

Lekkasjeprosent 26 % % av leveransen  

    

Avløp    

Gjennomsnittlig anlagt ledningsnett siste 3 år (nyanlegg + sanering) 2 121 Meter/år  

- Andel nyanlegg, gjennomsnitt siste 3 år 2 121 Meter/år  

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

Teoretisk fornyelsesbehov 2) 657 Meter/år 0,8 % 

Kloakkstopper antall/km spillvannsledning, snitt siste tre år 0,04 Ant/km. ledning  

Kjelleroversvømmelser, siste tre år 0,12 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. 

 

 
I henhold til Gemini VA driftsstatistikk har følgende ledninger hatt mer enn 2 brudd siste 10 år:  
 
Tabell 6: Vannledninger med hyppig lekkasjer 

Veg/sted Område Material Anleggs-år Antall brudd 

INGEN REGISTRERTE TILFELLER*     

*Merk at data kan være mangelfull i starten av perioden 
 

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

Veg Område Årsak 

INGEN REGISTRERTE TILFELLER   
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2.2 Tilstandsvurdering og saneringsforslag - Generelt 
Det er i denne planen foretatt en overordnet tilstandsvurdering av ledningsnettet i gitte geografiske 
områder. Det er imidlertid noen generelle utfordringer i Nord-Odal, som listet under:  
 

- Ledningskartverk (Gemini VA):  

Det digitale ledningskartverket er mangelfullt og er stedvis unøyaktig.  

Det har de siste årene blitt prioritert oppmåling av  kummer med GPS og oppdatering av 

kartverk og bildedokumentasjon. Nye rørinspeksjoner blir registrert direkte inn. 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 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 vårt i Gemini VA, som vil si 

at modellen blir bedre desto mer nøyaktig og riktig ledningskartet er.  

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. 

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 Mangelfull 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. 

 
- Kloakklag: 

I Nord-Odal er mye av avløpsnettet bygd ut av såkalte «kloakklag». Disse lagene er eier og 

ansvarlig for avløpsledningene i «sin» grend. Slik situasjonen er i dag er det utfordrende at 

disse større nettene er utelatt fra digitale kartverk og at lagene ofte har manglede 

kompetanse i drifts- og vedlikehold av slike ledninger. GIVAS har fått flere henvendelser fra 

kloakklag med ønske om at GIVAS overtar eierskapet. Nord-Odal kommune/GIVAS bør 

utarbeide retningslinjer for overtagelse av disse ledningsnettene.  
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2.3 Tilstandsvurdering og saneringsforslag - Soneinndelt 
Basert på en geografisk inndeling av kommunen, er det foretatt en tilstandsvurdering og 
medfølgende saneringsforslag.  
 

 
Figur 1: Soneoversikt Nord-Odal 
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2.3.1 Sand sentrum 
Området er dekket med vannforsyning fra Juptjenn vannverk, og er fullt utbygd med separate 
overvanns- og avløpsledninger (separatsystem). Ledningsnettet ble bygget ut på 60- og 70-tallet med 
betong- og PVC-ledninger, og er av svært variabel standard. Overvannet blir delvis ført bort lokalt 
gjennom fremføring til Magasinbekken ved Lerdalen. Det var tidligere flere kummer med overslag 
mellom spillvann og overvann. Mange av disse er nå rehabilitert, men det gjenstår fortsatt noen. 
 
Det største behovet for rehabilitering er i byggefeltene. Her er det behov for en tilstandsvurdering av 
nett og kummer med tanke på både feilkoblinger av private anlegg, men også med tanke på nettets 
tilstand.   
 
Magasinbekken går i rør gjennom Sand sentrum og renner åpent i området nedenfor Milepelen. 
Prøver har vist at det periodevis er høye verdier av bakterier i dette vannet (koliforme bakterier/e-
coli). Arbeidet med å finne årsaken til dette samt gjennomføring av utbedringer er meget viktig for 
Nord-Odal kommune og for de som bor og benytter seg av boligområdene og tilhørende 
nærområder. Det er gjennomført flere tiltak for å bedre vannkvaliteten i bekken, blant annet spyling 
av ledningsnettet og montering av stakeluker. Det er og et pågående prosjekt for å finne feilkoblinger 
og/eller innlekk på rørnettet som fører til utslipp av avløpsvann i bekken. Resultatet fra tiltakene 
dokumenteres via bakterieprøver av vannet. Det er fortsatt ikke bra nok vannkvalitet, og arbeidet må 
fortsette. Magasinbekken har også en del felles kummer med Juptjenn vannverk. 
 
En mulig framtidig løsning for Magasinbekken kan være å åpne den gjennom sentrum. Dette er 
ønskelig med tanke på mer ekstremvær og overvann, i tillegg til at det skaper trivsel og fanger opp 
støv. 
 
Det er en del utbygging i og rundt Sand sentrum. For disse tiltakene er det private som står for 
utbygging, mens Kommunen/ GIVAS overtar infrastrukturen vederlagsfritt iht. utbyggingsavtaler. 
(Sandsjordet, Syverstuen). 
 
Kommunen planlegger asfaltering og vedlikehold av følgende veger (2022-2025) 

- Prestberget/Lundvegen 
- Asfaltering av veg ned til Sand renseanlegg  
- Asfaltere grusparkering mellom Milepelen og Kirken  
- Skoleplass i MO 
- Bukkenesvegen 
- Parkering TMM øst asfaltering 

 
GIVAS må vurdere om de har avløpsledninger i nevnte veger som da samtidig bør saneres. 
 

2.3.2 Breiby 
Området består av spredt bebyggelse med en hovedledning gjennom området. Beboere er koblet til 
hovedledningen via private ledninger. Det ble gjennomført TV-kjøring på en strekning av 
hovedledningen vinteren 2013. Basert på dette ser det ut som det kan være feilkoblinger av noen 
private ledninger, og det bør gjennomføres en grundigere kontroll av ledningsnettet for å få en 
oversikt over hva som må utføres av forbedringer. Nord-Odal kommune vil sende pålegg om 
utbedring av feilkoblinger etter en grundigere undersøkelse.  
 
Juptjenn jobber videre med sanering av vannledning fra Temple og til Malerud. 
 



VEDLEGG B – NORD-ODAL 
TILSTANDSVURDERING OG PROSJEKTFORSLAG 

VEDLEGG B - Hovedplan og saneringsplan 2022-2025 - Nord-Odal Rev. 2 12 

2.3.3 Granerud 
Industriområdet hvor GIVAS har avløpsledninger. Ledningsnettet ble bygget ut på 70- og 80-tallet, 
med ca. 3 km PVC-ledning fra Granerud til Mapei AS. Fra Mapei AS til Sand sentrum er det delvis PVC-
ledninger og delvis betongledninger som er rehabilitert med strømpe (“foring” av eksisterende rør).  
 
Det har vært noen utfordringer knyttet til tette rør grunnet påslipp fra industri. Det er en 
overvannsledning på industriområdet som føres til en lokal bekk med utløp i Granerud-tjernet. 
Tjernet har tidligere vært relativt sterkt påvirket av dette, men industribedriftene skal nå ha utbedret 
sine utslipp etter oppryddingsprosjekter utført i samarbeid med kommunen.  
 
Kommunen har regulert utvidelse av Granerud industriområde. Totalt dreier det seg om en utvidelse 
på nærmere 400 mål, og kommunen står som utbygger. Utvidelse gjelder begge sider av fv. 209.  
 
Første utbygging ble ferdig sommer 2019 og gjelder østsida av fv. 209 og nordover fra eksisterende 
bebyggelse. Andre trinn kommer nord for første utbyggingstrinn, men blir ikke påstartet før det som 
er opparbeidet er solgt og utfordring med Kloppmyrbekken er løst. Tredje trinn blir på vestsida av fv. 
209. Ledningsnettet i dette området skal overtas av GIVAS etter vanlig praksis for overtagelse av 
ledningsnett. 
 

2.3.4 Råsen vestside 
Område med spredt bebyggelse. Området har en slik topografi og tetthet av bebyggelse at avløp fra 
bebyggelsen kan samles med selvfalsledninger og pumpes til eksisterende avløpsnett på østsiden av 
Råsen.  
I forbindelse med kontrollarbeidet med mindre avløpsanlegg har imidlertid deler av dette område 
allerede gjennomført en oppgradering av sine private avløpsanlegg, og det er bare området i 
Verkensgrenda som står igjen. Skal dette område kloakkeres må det legges sjøledning over til østsida 
av Råsen, hvilket er et kostnadskrevende prosjekt. Området har i tidligere beregninger om 
kost/effekt vist seg ikke å være det beste området for utbygging, når man ser på økte årskostnader 
opp mot redusert forurensningsutslipp (Hovedplan for avløp 1998-2001, s. 55). 
 
Med dette til grunn vil området ikke være prioritert for utbygging i denne perioden, men blir vurdert  
for neste planperiode (2026-2029). 
 
GIVAS har prosjektert en løsning for avløp til Solaust. Dette var vært et prosjekt basert på ønske fra 
beboerne i området. I etterkant av tilbudsinnhenting har imidlertid flere av interessentene trukket 
seg, slik at prosjektet nå er lagt på vent inntil videre. Dersom prosjektet gjennomføres ønsker 
Juptjenn Vannverk å bytte ut gammel støpejernsledning ved samarbeid ved gjennomslag under 
Eidsvollvegen. 
 

2.3.5 Grønnerud 
Deler av området har tilknytning til avløpsnettet ved Nesset pumpestasjon. Forholdene ligger til rette 
for at hele området kan tilknyttes avløpsnettet. I forbindelse med bygging av ny gang- og sykkelveg 
har GIVAS anlagt en ny avløpsledning fra Illgo til Nesset med to nye pumpestasjoner. Ledningen, er 
overtatt av GIVAS i 2020. 
 

2.3.6 Svenneby  
Området er utenom rensedistriktene i Hovedplan avløp, og har spredt bebyggelse. 
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2.3.7 Bruvoll 
GIVAS har avløpsledninger i området tilknyttet Sand renseanlegg. Det er bare byggefeltet Korsholen 
(1980-1985) som har overvannsledninger, og denne ledningen har utløp i en lokal bekk. 
Avløpsledningene ble anlagt i 1980, og de fleste av avløpskummene ble rehabilitert vinteren 2012-
2013. Pumpestasjonen Ekerbekken overflommes av bekken ved siden av stasjonen i flomperioder. 
Nord for Trauten er ingen eiendommer påkoblet.  
 
Rovelstadgrenda er ikke utbygd med ledningsnett, og i løpet av 2017 fikk de fleste abonnentene i 
grenda pålegg om oppgradering av sine private avløpsanlegg. Det er et ønske fra beboerne å legge 
offentlig ledning til området. Kost nytte er gjennomført og det er ikke økonomisk forsvarlig, beboere 
varslet med brev i 2020. 
 
Avløpsledning langs riksveg 24 fra Bruvoll og nordover antas å ha stor innlekking. Kummer på denne 
strekninger er stort sett utbedret, men det gjenstår enkelte kummer nærmest Bruvoll. 
Det er montert tilbakeslagsventiler på alle pumpestasjoner fra Bruvoll til Sand. 
 

2.3.8 Thoner-Fjell  
Fjellskolens vannverk dekker 7 abonnenter i området. Avløpet renses ved et infiltrasjonsanlegg ved 
skolen.  
 
I forbindelse med utreding av fremtidig avløpsrensing i Nord-Odal kommune, se kapittel 4.5, er et av 
alternativene å legge en overføringsledning fra Mo til Sand over Granerud. Dersom dette realiseres 
kan store deler av Thoner-Fjell kloakkeres. 
 

2.3.9 Vestsiden 
Området har spredt bebyggelse for avløp. Mange er tilknyttet offentlig vann fra GIVAS eller får vann 
fra det private vannverket «Morterud vannverk» som forsyner ca. 100 abonnenter. 
 

2.3.10 Knapper 
Området er forsynt med vann fra Botner vannverk. Vannledningsnettet er i relativt god stand med 
lite lekkasjer, men det er mange dårlige vannkummer. Fra Knapper til Holtgård er ingen eiendommer 
koblet til det offentlig avløpsnettet. Når vannledningene i dette området skal saneres (vestsiden av 
Juråa til syd for Skirsbekken), bør man samtidig vurdere om det skal legges avløpsledninger. 
 
Området fra Knapper til Holtgård har i tidligere beregninger om kost/nytte (Hovedplan Avløp /5/) vist 
at området bør prioriteres for utbygging. 
 

2.3.11 Østsiden 
I dette området er de fleste eiendommer påkoblet vann- og avløpsnettet. Det finnes noen små 
private vannverk i området, og noen private felles avløpsledninger. Hovedledning for vann ble 
etablert i 1975 og avløpsledningene rundt 1985. Vann- og avløpsledninger ligger ikke i felles grøfter. 
 

2.3.12 Mo sentrum 
Området er dekket med vannforsyning fra Botner vannverk og er fullt utbygd med separate 
spillvanns- og overvannsledninger. Ledningsnettet ble bygget ut på starten av 70-tallet med 
betongledninger. Det er også noen ledningsstrekk i PVC (på nedsiden av Åsvegen) fra 80-tallet. Vann- 
og avløpsledningene er av svært variabel standard, spesielt er det dårlig i byggefeltet Østmoåsen, der 
det er flere strekninger med dårlig kvalitet på betongrør i spillvannsnettet. 
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Det finnes også et privat vannverk i området, Brustad Vannverk, Havrebråtan, som forsyner ca. 19 
boenheter. 
 
I 2011/2012 ble det rehabilitert en strekning langs Åsvegen, og det må gjennomføres en planmessig 
rehabilitering av hele Østmoåsen byggefelt. Her er det også mange kummer med åpne renner og 
overslag mellom spillvann og overvann.  
 
Vannledningen på strekningen Mo barnehage til Nord-Odal ungdomsskole går ca. 300 m over jordet 
på sørvest siden av fv. 209 og krysser vegen i begge ender. Ledningen ble sanert i 2019 ved hjelp av 
utblokking. Området har tosidig forsyning over Tryskillet ved Mosenteret. 
 
I forbindelse med utreding av fremtidig avløpsrensing i Nord-Odal kommune (se kapittel 4.5) er et av 
alternativene å legge en overføringsledning fra Mo til Sand over Granerud. Dersom dette realiseres 
kan flere eiendommer i Mo kloakkeres, dvs. fra Mo kirke til Thoner-Fjell.     
 
Det er bygningsrester fra det gamle private vannverket i Mo. Det er usikkerhet rundt hvem som har 
ansvar for dette - om det er Nord-Odal kommune, GIVAS eller eventuelt private aktører. Uavhengig 
av ansvar bør bygningsrestene rives og fjernes. 
 
Kommunen har bygd ut Gardvikåsen boligfelt med 21 nye byggeklare tomter. Kommunen har stått 
for infrastrukturen i området, og GIVAS overtok ledningsnettet i 2020. 
Det er lagt opp til 6 nye tomter som kommer syd for nåværende utbygning øst for Bråtåvegen, etter 
salg av eksiterende tomter. 
 

2.3.13 Sørkedalen 
Austvatnledningen går igjennom Sørkedalen og er under utbygging. Det ble i 2020 satt ned en ny 
avløpspumpestasjon i Trøsivegen, og tredje etappe som går fra Trøsivegen til Austvatn blir ferdigstilt i 
2021. 
 

2.3.14 Austvatn 
Austvatn har kun offentlig vann og avløp på Sollia som ble etablert i 2003. Resten av Austvatn har 
private anlegg.  
 
Austvatnledningen fra Gardvik til Austvatn er under utbygging, og det legges både vann- og 
avløpsledning. Potensialet for nye abonnenter er stort, og dette vil føre til at man kan øke antall 
abonnenter ved Botner vannverk med opp mot 30 %. Ledningen er delt i tre etapper, første og andre 
etappe er ferdigstilt, og tredje  etappe blir ferdigstilt i 2021. Fjerde etappe er å legge ledningsnett til 
eksisterende vann- og avløpsanlegg på Sollia. 
 
Det utarbeides retningslinjer for hvilke husstander som skal få pålegg om tilkobling til offentlig 
ledningsnett. Dette blir et samarbeid mellom GIVAS og kommunen. 
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2.3.15 Nyanlegg, nye utbyggingsområder og utvidede rensedistrikt 
 
Nye utbyggingsområder 
Tilrettelegging for økt bosetting må være et overordnet mål for tiltakene som gjennomføres. 
Utvikling av nye 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. 
 
Ofte vil GIVAS samtidig gjøre oppgraderinger og endringer av nettet som GIVAS skal betale.  
Det er i denne økonomiplanen avsatt en sum penger til utbygningsavtaler, uforutsette hendelser mv. 
Slike prosjekter vil komme inn under denne kategorien.  
  
Utvidede rensedistrikt 
Nord-Odal kommune har gjennomført tilsyn med spredt avløp i kommunen. Det betyr at mange 

innbyggere har fått varsel om pålegg, eller pålegg om utbedring av private septikanlegg. Kostnaden 

for oppgradering av private avløpsanlegg kan være mellom 70.000-100.000 kr per anlegg. 

Dette fører naturligvis til at innbyggere stiller spørsmålet om man kan samarbeide om ledningsanlegg 

for tilkobling til offentlig avløp.  

For GIVAS må en knytte en kost/nytte-vurdering av områder som ønsker kloakkering inklusive 

vurdering av anleggsbidrag. Ofte vil kost/nytte-vurderinger vise at det i et kort perspektiv ikke er 

lønnsomt med en utbygging, men dersom man ser det et lenger perspektiv (>40 år) vil det ofte være 

lønnsomt. Vurderinger må derfor balanseres med hvor store kostnader dagens abonnenter kan 

belastes med nye utbyggingsområder kontra økte inntekter for alle i et lengre perspektiv. 

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

 

Tabell 8: Nye utbyggingsområder  

Pri. Område Sone Kommentar 

1 Austvatn - Sollia 2.3.14 Austvatn Ligger i budsjett 

2 Austvatn - 
sideprosjektering 

2.3.14 Austvatn Gjelder mindre avstikkere fra ny 
hovedledning for å kunne knytte flere 
grender til ny hovedledning. Ligger per i dag 
ikke i budsjett. 

3 Solaust 2.3.4 Råsen vestside Ikke i budsjett 

4 Knapper til Holtgård 2.3.10 Knapper Ikke i budsjett 

5 Råsen vestside 2.3.4 Råsen vestside Ikke i budsjett 
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3 VANNPRODUKSJON 
De fleste av innbyggerne i Nord-Odal får vann fra det private vannverket Juptjenn vannverk. Det er 
tre offentlige vannverk i Nord-Odal; Botner, Fjellskolen og Sollia. 
 

3.1 Botner (VB400) 
 

 
Figur 2: Botner vannbehandlingsanlegg 

Botner vannbehandlingsanlegg forsyner ca. 400 abonnenter (ca. 840 personer) i Gardvik, Knapper og 
Mo. Råvannet kommer i dag fra innsjøen Skiren og fra fire grunnvannsbrønner. Råvannet fra Skiren 
må fullrenses og har langt større produksjonskostnad enn råvannet fra grunnvannsbrønnene. Det er 
derfor et ønske å øke grunnvannsproduksjonen, og på sikt er målet å kun bruke Skiren som 
nødvannsforsyning.  
  
Det ble i 2020 satt opp et høydebasseng på 600m3.  
 
Tabell 9: Botner vannbehandlingsanlegg 

Antall abb. Type Brønner Kapasitet Behandling hygieniske 
barriere 

Ca. 400 20/80 overflate 
/ grunnvann 

4 1) ~ 35m3/t 2) - Alkalisering med lut 
- Fellingskjemikalie 
- Oppstrøms sandfiltrering  

- UV 
- Nødklor 

1) Kapasiteten til brønnene er henholdsvis ca. 7 m3/t og 14 m3 i døgnet.  
2) Kapasitetsbegrensningen er gitt på UV-anlegget 

 

Vannproduksjonen ved Botner vannverk var i 2018 på 70.000 m3. Figur 3 viser vannbalanse i 
perioden 2015-2018. Som figuren viser har vannproduksjonen variert i årene. Noe av dette må antas 
å skyldes feilmålinger. Målt vannforbruk har vært veldig stabilt i perioden, med en liten oppgang i 
2018 som må antas å skyldes feil. 
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Figur 3: Årlig vannproduksjon ved Botner vannverk, andel forbruk og lekkasjer 

 

Tabell 10: Vannkvalitet ved Botner basert på Mattilsynets rapporter, mediantall 2020 

Parameter Grenseverdier i 
Drikkevannsforskriften 

Levert vann mediantall 

Farge [mg/l] 20 3 

Lukt 3 1 

Smak 3 1 

Kimtall 22ºC [pr. ml] 100 6 

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 8,1 

Hardhet [°dH]   3,35 (Bløtt) 
 * 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 perioden: 
 
Tabell 11: Rehabiliteringsplan Botner 

Umiddelbart  

Innen 3 år Etablere flere brønner 

Innen 8 år  
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3.2 Sollia (VB401) 
 

 
Figur 4: Sollia vannbehandlingsanlegg 

Sollia er et lite vannbehandlingsanlegg med grunnvannspumpe i fjell og trykktank. Anlegget ligger 
ikke inne på driftskontrollen, men det er med i prøveplan for vannprøvetagning. 
Anlegget forsyner ca. 20 husstander, og anlegget vil bli nedlagt når overføringsledning fra Mo til 
Austvatn ferdigstilles. 
 
Tabell 12: Sollia vannbehandlingsanlegg 

Antall abb. Type Brønner Kapasitet Behandling 1 Behandling 2 

Ca. 20 Grunnvann 1 ~ 3 m3/t                     

 
Figuren under viser vannproduksjon ved anlegget samt beregnet lekkasje. Som figuren viser har 
produksjonen ved anlegget vært stabil i perioden, men lekkasjeandelen, eller andelen udokumentert 
vann, har økt de siste årene. Mengdene det er snakk om er imidlertid så små at det er vanskelig å 
oppdage eventuelle lekkasjer. 
 

 
Figur 5: Årlig vannproduksjon ved Sollia vannverk, andel forbruk og lekkasjer 
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Tabell 13: Vannkvalitet ved Sollia basert på Mattilsynets rapporter, mediantall 2020 

Parameter Grenseverdier i 
Drikkevannsforskriften 

Levert vann mediantall 

Farge [mg/l] 20 2 

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 Ikke rapportert 

pH 6.5-9.5 8,2 

Hardhet [°dH]   6 (Middels hardt) 
 * 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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3.3 Fjellskolen (VB402) 
 

 
Figur 6: Fjellskolen vannbehandlingsanlegg 

Fjellskolen er et lite vannbehandlingsanlegg med grunnvannspumpe i fjell og trykktank. Anlegget 
ligger ikke inne på driftskontrollen, men det er med i prøveplan for vannprøvetagning. 
Anlegget forsyner ca. 20 husstander. Det er ikke behov for investeringer i perioden. 
 
Tabell 14: Fjellskolen vannbehandlingsanlegg 

Antall abb. Type Brønner Kapasitet Behandling 1 Behandling 2 

Ca. 20 Grunnvann 1 ~ 3 m3/t                    

 
Tabell 15: Vannkvalitet ved Fjellskolen basert på Mattilsynets rapporter, mediantall 2020 

Parameter Grenseverdier i 
Drikkevannsforskriften 

Levert vann mediantall 

Farge [mg/l] 20 2 

Lukt 3 1 

Smak 3 1 

Kimtall 22ºC [pr. ml] 100 9 

Koliforme bakterier [antall/100ml] 0 0 

E.coli [antall/100 ml] 0 0 

Intestinale enterokokker [antall/100ml] 0 0 

Mangan [mg/l] 0,05 Ikke rapportert 

pH 6.5-9.5 8,1 

Hardhet [°dH]   38,8 (Meget hardt) 
 * 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 
Det er totalt tre renseanlegg i Nord-Odal. De ligger i Sand, Mo og på Sollia (Austvatn).  

4.1 Sand Renseanlegg (RA500) 
 

 
Bilde 1: Sand renseanlegg 

Sand renseanlegg ble bygd i 1982 og er et mekanisk-biologisk-kjemisk renseanlegg dimensjonert for 
3000 PE (personekvivalenter). 
 
Figur 7 viser tilført mengde avløpsvann totalt sammenlignet med målt avløpsvann fra abonnentene. 
Avviket mellom disse tallene er såkalt fremmedvann. Fremmedvann er overvann som føres til 
renseanlegget via feilkoblinger, åpne spillvannskummer og generell innlekking i rør. De store 
variasjonene enkeltår skyldes antageligvis nedbørstatistikk (eller feilmålinger).  
 

 
Figur 7: Vannbalanse Sand renseanlegg 
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I utslippstillatelsen fra Statsforvalteren i Innlandet gjeldende fra 12.12.2016 er det stilt følgende 
rensekrav til Sand renseanlegg: 
 
Tabell 16: Rensekrav og resultater for Sand Renseanlegg 

 PE P-tot * KOF BOF5 

 Ant. PE Konsentrasjon 
mg/l 

Rensegrad 
% 

Utslipp 
Tonn/år 

Rensegrad 
% 

Rensegrad 
% 

Rensekrav 2000 0,5 95 60  75 70 

Resultat 2020  0,27 97,7 70 92,3 94,0 

Resultat 2019  0,18 97,7 48 89,8 94,6 

* For P-tot må minst enten konsentrasjonskrav eller renseeffekt overholdes som årsmiddelverdi. 

 
I påvente av endelig avklaring for fremtidens avløpsrensing i Nord-Odal kommune (se kapittel 4.5) 
har Sand renseanlegg blitt oppgradert for en levetid på minst 10 år. Anlegget har fått ny fasade og 
nytt tak, åpne basseng tilhørende biologisk rensetrinn har blitt tildekket, nytt ventilasjonsanlegg og 
gammel innløpsrist og septikrist er byttet ut. Gjenstående tiltak for å nå ønsket levetid er å 
oppgradere servicedelen (arbeidsrom, spiserom, garderobe m.m.) etter dagens arbeidsmiljøkrav. Det 
bør vurderes brann- og innbruddsvarslig ved anlegget. 
 
Følgende tiltak må vurderes rehabilitert eller byttet i denne perioden: 
 
Tabell 17: Rehabiliteringsplan Sand renseanlegg 

Umiddelbart Asfaltering 

I løpet av 3 år Overta brakke for personaldel fra Skotterud RA 
Sandvasker 

I løpet av 8 år Vurdere å tilpasse kapasitet og renseanlegg for overføring av avløpsvann 
fra Mo renseanlegg 

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

 
Bilde 2: Mo renseanlegg 

Mo renseanlegg ble bygd tidlig på 80-tallet, og er et mekanisk-biologisk-kjemisk anlegg. 
Anlegget er gammelt og nedslitt, og det vil være behov for store rehabiliteringer eller overføring til 
Sand renseanlegg (se kapittel 4.5). Det er ikke planlagt større investeringer på anlegget, kun 
nødvendig vedlikehold og reparasjoner. 
 
Figur 8 viser tilført mengde avløpsvann totalt sammenlignet med målt avløpsvann fra abonnentene. 
Avviket mellom disse tallene er såkalt fremmedvann. Fremmedvann er overvann som føres til 
renseanlegget via feilkoblinger, åpne spillvannskummer og generell innlekking i rør. Som figuren viser 
er det «negativt» med fremmedvann i 2017 og 2018. Dette skyldes utlekk fra ledningsnettet og 
eksempelvis vanningsvann, som ikke føres til renseanlegget. Man kan se i tørkeperioden, spesielt 
sommer 2018, at mottatt vannmengde er svært lavt. 
 

 
Figur 8: Vannbalanse Mo renseanlegg 
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I utslippstillatelsen fra Nord-Odal kommune gjeldende fra 27.12.2018 er det stilt følgende rensekrav 
til Mo renseanlegg: 
 
Tabell 18: Rensekrav og resultater for Mo Renseanlegg 

 PE P-tot * KOF BOF5 

 Ant. PE Konsentrasjon 
mg/l 

Rensegrad 
% 

Utslipp 
Tonn/år 

Rensegrad 
% 

Rensegrad 
% 

Rensekrav 1200 0 90  - 75 70 

Resultat 2020  0,09 98,7 - 91,9 93,0 

Resultat 2019  0,14 98,5 - 89,8 91,4 

 
 Anlegget mangler brutt vannspeil, og dette bør vurderes i forbindelse med andre oppgraderinger. 
 

Følgende tiltak må vurderes rehabilitert eller byttet i denne perioden: 
 
Tabell 19: Rehabiliteringsplan Mo renseanlegg 

Umiddelbart Bytte innløpsrist og ristgodsvasker 
Sandvasker 

I løpet av 3 år Utvendig kledning, porter/dører, vinduer og tak 

I løpet av 8 år  
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4.3 Sollia Renseanlegg (RA560) 
 

 
Figur 9: Sollia renseanlegg 

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

  P-tot  

 Ant. PE Restkonsentrasjon [mg/l] 

Rensekrav 60 1,0 

Resultat 2020  0,22 

Resultat 2019  0,19 

 
Anlegget er ment som en midlertidig løsning inntil Austvatn tilknyttes det resterende avløpsnettet 
med overføringsledning fra Austvatn til Mo. Det er ikke behov for oppgraderinger i denne perioden. 

 

4.4 Fjell Renseanlegg 
I fjellgrenda mellom Mo og Sand ligger et enkelt anlegg som driftes av GIVAS. Anlegget består av 

septikkummer, og driftes som et vanlig privat avløpsanlegg med slamavskillere. Anlegget tømmes 

regelmessig, og septiken kjøres til Sand Renseanlegg.  
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4.5 Fremtidig løsning i et langsiktig perspektiv - Sand og Mo  
På grunn av det store behovet for oppgraderinger av både Sand og Mo renseanlegg, har det gjennom 
flere år vært utredet forskjellige løsninger og alternativer for avløpsrensing i kommunen i et 
langsiktig perspektiv. Flere forskjellige utredninger og rapporter har vært behandlet i Nord-Odal 
kommunestyre, og det vises blant annet til sakene 062/14 (1/10-2014) og 041/15 (18/6-2015). 
Blant annet har det vært vedtatt å bygge helt nytt felles renseanlegg på Bunes (Lorthølet), men av 
kostnadsmessige årsaker ble dette trukket tilbake etter anbudsrunden. 
 
Basert på utredninger av Norconsult er dagens konklusjon at den beste løsningen i et 
livsløpsperspektiv vil være å legge overføringsledning fra Nord-Odal (både Sand og Mo renseanlegg) 
til Skarnes renseanlegg i Sør-Odal. Dette alternativet sammenfaller også med kommunens ønske å 
kunne utnytte området der Sand renseanlegg ligger til andre formål. 
 
Dette alternativet krever samarbeid med Sør-Odal kommune, og Skarnes renseanlegg må øke sin 
kapasitet for å kunne ta imot økte avløpsmengder. Dersom dette alternativet skal gjennomføres er 
det viktig å inngå en avtale med kommunen i god tid (flere år) før en eventuell ledning kan legges. 
Dette slik at planlagte og allerede nødvendige oppgraderinger og rehabiliteringer av anlegg kan 
sammenfalle med behov for økt kapasitet. GIVAS har dialog med Sør-Odal angående dette ønsket. 
 
Sand renseanlegg har de siste årene blitt oppradert slik at det skal ha en levetid på minimum 10 år. 
Dette gir tilstrekkelig tid til forhåpentligvis å komme til enighet med Sør-Odal kommune om en 
overføringsledning. Alternativet forutsetter selvsagt at det fortsatt viser seg at en 
overføringsledning vil være beste totalt sett i et livsløpsperspektiv, for både innbyggerne i Nord-
Odal og Sør-Odal. 
 
Dersom man ikke kommer til enighet med Sør-Odal i løpet av en 5-10 års periode må man vurdere 
andre løsninger i kommunen. Det anbefalte alternativet er i dag å legge en overføringsledning fra Mo 
til Sand over Granerud. Denne løsningen kan også sees som en naturlig første del av en overføring 
over kommunegrensene. Dersom denne løsningen velges må kapasiteten ved Sand renseanlegg økes, 
og samtidig vil deler av Mo (mellom kirke og Thoner-Fjell) og store deler av Thoner-Fjell kunne 
kloakkeres, se for øvrig kapittel 2.3.12 og 2.3.8. 
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4.6 Slambehandling 
Avvannet slam fra Sand renseanlegg, som også mottar våtslam fra Mo renseanlegg for avvanning, 
leveres til Lysenberget i Kongsvinger kommune for mellomlagring og enkel rankekompostering.  
 
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 2025. 
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5 PUMPESTASJONER, TRYKKØKERE OG HØYDEBASSENG 
 
I vedtatt Hovedplan Avløp er det foreslått å oppgradere alle stasjoner til gjeldende krav og standard. 
Det er også behov for å bygge kjørbar veg frem til alle stasjoner, samt erverve grunn til veg og stasjon 
eller gjøre annen avtale som sikrer kjørbar veg og grunn til stasjon.  
I Nord-Odal er det i dag 20 avløpsstasjoner. En detaljert liste over disse kan sees i tabellen under. 
 
Tabell 21: Pumpestasjoner – Nord-Odal 
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1 PA501 Framnes 1979 Ja Ja Våt 2 Nei Nei Privat, 34/211 Skifte stasjonen innen 8 
år. Ønsker mengdemåling 
av overløp innen 3 år. 

2 PA502 Blekastad 2016 Ja Ja Tørr 2 Nei Ja N-O K, 34/67  

3 PA503 Nesset 2005 Nei Ja Våt 2 Nei Nei Privat, 12/1 Kun overbygg over 
driftssentral. Må skifte 
stasjon. 

4 PA504 Sandfossen 2012 Ja Ja Tørr 2 Ja Kat. 4 N-O K, 34/2  

5 PA505 Syverstuen 1980 Ja Ja Våt 2 Nei Nei Privat, 34/36 Rehabilitering av overbygg 
innen 8 år. 

6 PA506 Templet 1980 Ja Ja Våt 2 Nei Nei GIVAS, 34/369  

7 PA507 Ekerbekken  1980 Ja Ja Våt 2 Nei Nei Privat, 31/14 Grunneieravtale, 
problemer ved flom, dårlig 
vanntrykk.  

8 PA508 Skjeppestad 1981 Ja Ja Våt 2 Nei Nei Privat, 30/9  

9 PA509 Trudvang 1985 Ja Ja Våt 2 Nei Nei GIVAS, 27/138  

10 PA510 Evjebakken 2008 Ja Ja Tørr 2 Nei Nei N-O K, 36/86 Ønsker mengdemåling av 
overløp innen 3 år. 

11 PA511 Hauggård 1980/85 Ja Ja Våt 2 Nei Nei Privat, 36/11  

12 PA512 Mellem 1979 Ja Nei* Våt 2 Nei Nei N-O K, 35/137 Ønsker mengdemåling av 
overløp innen 3 år. 

13 PA513 Granerud 1979 Ja Ja Våt 2 Nei Nei Privat, 36/37/3 Problemer med mye 
overvann. 

14 PA514 Grønåa 2021 Ja Ja Våt 2 Ja Ja GIVAS, 11/135  

15 PA515 Illgo 2021 Ja Ja Våt 2 Ja Ja Innlandet 
fylkeskommune, 
57/7 

 

16 PA551 Snippen 1982 Ja Ja Våt 2 Nei Nei Privat, 51/5 Problemer ved stor flom. 
Ønsker mengdemåling av 
overløp innen 3 år. 

17 PA552 Mo bru 1985 Ja Ja Våt 2 Nei Nei NOK, 51/97 Ønsker mengdemåling av 
overløp innen 3 år. 

18 PA553 Nor 1985 Ja Ja Våt 2 Nei Nei GIVAS, 50/113  

19 PA554 Sandholen 1988 Ja Nei* Våt 2 Nei Nei Privat, 49/109 Veg, men må ordne 
grunneieravtale.  

20 PA555 Årstad 2004 Ja Nei* Våt 2 Nei Nei Privat, 49/133 Betongsump. Må 
umiddelbart skifte luke, 
pumper og samlestokk, 
vurdere om pumpeledning 
må skiftes ut. 

21 PA557 Midtsund 1992 Nei Nei* Våt 1 Nei Nei Privat, 52/108 Stasjonen er til et privat 
hus, ingen vann, 
grunneieravtale. 

22 PA558 Sagmoen 2013 Ja Ja Våt 2 Ja Kat. 4 GIVAS, 49/542  
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23 PA559 Kjonfossen 2020 Ja Ja Våt 2 Ja Ja GIVAS, 52/242  

24 PA560 Trøsivegen 2021** Ja Ja* Våt 2 Ja Ja GIVAS, 54/309  

25 PA561 Kalvhella 2021** Ja Ja* Våt 2 Ja Ja GIVAS, 54/308  

*Skal tilkobles i løpet av 2021 

 
Tabell 22 Trykkøkere, høydebasseng og vannmålere - Nord-Odal 
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 Basseng/høydebasseng 

1 VB 700 Botner  Ja Ja  Bredbånd Alarm   

2 HB Botner 2020 Ja Ja  Bredbånd Alarm   
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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. 
 
Nord-Odal 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 23: Driftsovervåking 

Anlegg Antall totalt Antall med 
driftsovervåking 

Antall uten 
driftsovervåking 

Dekningsgrad 

Vann:     

Vannbehandlingsanlegg 3 1 2 33 % 

Høydebasseng 0 0 0 - 

Trykkøkere (vann) 0 0 0 - 

     

Avløp:     

Renseanlegg 3 2 1 67 % 

Pumpestasjon, spillvann 25 21 4 84 % 

Pumpestasjon, Overvann 0 0 0 - 
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7 INVESTERINGSPROSJEKTER 
Basert på drøftelsene i dette dokumentet viser Tabell 25, Tabell 26 og Tabell 27 planlagte 
investeringsprosjekter i perioden 2022-2025, merket «4-års plan». Tabellen inkluderer også 
pågående prosjekter, «pågår 2021» og en 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):  
NV:  Nord-Odal Vann 
NA:  Nord-Odal Avløp 
NVA:  Nord-Odal Vann og Avløp (fellesprosjekt/ fellesgrøft 1/3 vann, 2/3 avløp) 
 
Ledningsnett saneringsprosjekter:  
Dette er prosjekter der vi erstatter eksisterende ledningsnett med nye ledninger, eller 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-
fellesledning) 

- 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 om hva som finnes i grunnen på grunn av at kartdata ikke er oppdatert/korrekt. I tillegg kan 
grunnforholdene avvike fra antagelsene. 
 
Det er foretatt en kostnadskalkyle for prosjektene basert på GIVAS’ egne erfaringstall for 
gravekostnader, material og prosjektadministrasjon, se Tabell 24. 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 24: 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 
 
 

Tabell 25: LEDNINGSNETT SANERINGSPROSJEKTER – Investeringsprosjekter 
Periode Tekst Tekst 
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4-års plan Knapper Vegkryss  hovedvannledn. 1 500 000 0,5 0,0 0,5 

4-års plan Sand - Bruvoll Punktvis utbedring  1 2 mill 0,0 2,0 2,0 

Neste 4-års plan Sanering Sand Sanering Prestberget  800 6 300     0,0        5,0      4,8  

Neste 4-års plan Østmoåsen Etappe 1, Åsenvegen 350 6 300  0,7   1,5   2,2  

Neste 4-års plan Østmoåsen Etappe 2, Åsenvegen 250 6 300  0,5   1,1   1,6  

Neste 4-års plan Østmoåsen Etappe 3, Engvegen 380 6 300  0,8   1,6   2,4  

Neste 4-års plan Østmoåsen Etappe 4, Engvegen  450 6 300  0,9   1,9   2,8  

4-års plan SUM 2022-2025 *    0,5 2,0 2,5 
*Det er ikke satt opp saneringsprosjekter i periode da investeringsrammen på vann ikke tillater dette. Dersom Juptjenn 
vannverk ønsker oppstart av sanering på Sand har GIVAS ubrukte midler som kan prioriteres til dette. 
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Tabell 26: LEDNINGSNETT NYANLEGG – Investeringsprosjekter 
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4-års plan Overføring Mo til Austvatn Etappe 4 550 6 800 1,9 1,9 3,7 

Neste 4-års plan 
Overføringsledning Knapper 
til Botner VB Vurderes 2 300 1 400     3,2  0,0 3,2 

4-års plan SUM 2022-2025    1,9 1,9 3,7 

 
 

 
Tabell 27: VANNBEHANDLING, AVLØPSRENSING, PUMPESTASJONER – Investeringsprosjekter 

Periode Tekst Tekst 
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4-års plan 
Pumpestasjon 
Nesset 

Pumpestasjon 
fornying 1 1 628 000 0,0 1,6 1,6 

4-års plan Botner VB Tilkobling nye brønner  1 1 200 000 1,2 0,0 1,2 

4-års plan Sand RA  Diverse oppgradering 1 500 000 0,0 0,5 0,5 

4-års plan Sand RA  Enøk-tiltak 1 500 000 0,0 0,5 0,5 

4-års plan Mo RA Diverse oppgradering 1 1 500 000 0,0 1,5 1,5 

Neste 4-årsplan Sollia Legge ned Sollia RA 1 500 000 0,0 0,5 0,5 

4-års plan SUM 2022-2025    1,2 4,1 5,3 
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Basert på Tabell 25, Tabell 26 og Tabell 27 gir tabellen under en oversikt over investeringsbudsjett for 
de forskjellige kategorier av prosjekter i perioden 2022-2025. 
Det er i tillegg inkludert en sum for fellesprosjekter og en for uforutsett, utbyggingsavtaler m.m. 
 
 

Tabell 28: OPPSUMMERING – Investeringsprosjekter 2022-2025 

 
Tekst 

Sum Vann 
(mill kr) 

Sum Avløp 
(mill kr) 

Sum Totalt 
(mill kr) 

LEDNINGSNETT SANERINGSPROSJEKTER 0,5 2,0 2,5 

LEDNINGSNETT NYANLEGG 1,9 1,9 3,7 

VANNBEHANDLING,  AVLØPSRENSING,  PUMPESTASJONER 1,2 4,1 5,3 

ANDEL FELLESPROSJEKTER 1) 0,7 0,7 1,4 

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

SUM TOTALT 2022-2025       4,3        8,7  12,9 

    

RAMME TOTALT 2022-2025 2)  8,0 18,0 26,0 

SUM TOTALRAMME 2022-2025 8,0 18,0 26,0 

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

2) Se i Tabell 29 for detaljer. 
 

Differansen mellom investeringsramme og prosjektbudsjett benyttes til å balansere i forhold til 
overforbruk/underforbruk av lånemidler. I tillegg vil ubrukt investeringsramme 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 

8.1 Generelt 
Basert på investeringene som beskrevet i kapittelet foran samt prisstigning og rente som beskrevet i 
innledende kapitler viser dette kapittelet driftsbudsjett og gebyrutvikling. 
 
Det har i en periode vært positive fond og dermed en meget moderat prisutvikling i kommunen. 
Vanngebyret har hatt en moderat prisøkning de siste årene, og avløpsgebyret har hatt en 
prisnedgang. På grunn av forfall fond, kombinert med store gjennomførte investeringer de siste 
årene, vil selvkostområdene nå gå over i en periode med akkumulert merforbruk. Dette vil medføre 
en høyere gebyrvekst enn de siste årene. 
 
Merk at det for avløp ikke er budsjettert med de store investeringene på avløpsrensesiden som 
beskrevet i kapittel 4.5 og 4.6. Dersom dette gjennomføres vil avløpsgebyret måtte økes betraktelig.  
 
Gebyrendringene i denne planen er basert på total sum for alle abonnenter. Det vil si at det ikke er 
foretatt noen kostnadsdeling mellom de forskjellige abonnentsgruppene. GIVAS må uavhengig av 
gebyrstruktur ha inndekking for kostnadene via selvkostprinsippet. 
 

8.2 Investeringer og Restverdi 
Tilstandsvurderingen viser at det er store behov for investeringer innenfor både vann og avløp. Det 
er ingen investeringer innenfor septik.  
Det er lagt opp til en investeringsramme som vist i Tabell 29 under.  
 
Tabell 29: Investeringsrammer og regnskapstall – Nord-Odal (tusen kr) 

År Vann 
Ramme 

Vann 
Regnskap 

Avløp 
Ramme 

Avløp 
Regnskap 

SUM 
Ramme 

SUM 
Regnskap 

2013 500 90 4 500 4 889 5 000 4 979 

2014 2 000 904 9 812 6 893 11 812 7 798 

2015 2 000 0 4 500 682 6 500 682 

2016 2 000 96 4 500 4 167 6 500 4 263 

2017 2 000 1 861 4 500 3 036 6 500 4 897 

2018 1 700 1 986 4 500 2 285 6 200 4 270 

2019 1 700 8 014 4 500 9 134 6 200 17 148 

2020 1 700 8 708 4 500 8 801 6 200 17 509 

2021 1 700 
 

4 500   6 200  

2022 2 000  4 500  6 500  

2023 2 000  4 500  6 500  

2024 2 000  4 500  6 500  

2025 2 000  4 500  6 500  

SUM totalt 2013-2025 23 300 21 659 58 500 39 887 81 800 61 546 

SUM totalt 2022-2025 8 000 0 18 000 0 26 000 0 
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Basert på investeringene som vist i Tabell 29, viser Figur 10 og Figur 11 investeringer, avskrivninger 
og restverdi for henholdsvis vann og avløp i Nord-Odal.  
 
Figurene viser at restverdien (bokført verdi av anleggene) øker i perioden. Dette skyldes at 
investeringene er større enn avskrivningene. Dette vil medføre økte kapitalkostnader i perioden. 
 
Merk at Nord-Odal per i dag har en overvekt av gamle anlegg som er avskrevet. Det betyr at 
restverdien er lav, sammenlignet med andre kommuner. Det er derfor naturlig og riktig å øke 
investeringstakten i kommunen. 
 

 
Figur 10: Investeringer og restverdi, vann Nord-Odal 

 

 
Figur 11: Investeringer og restverdi, avløp Nord-Odal  
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8.3 Budsjett og gebyrberegning - Generelt 
Investeringsrammen som er satt opp, i tillegg til renteberegning og økning i driftskostnadene som 
beskrevet i denne rapporten, fører til økninger i gebyrene som vist i Figur 12 og Figur 13 for 
henholdsvis vann og avløp. Nord-Odal kommune håndterer selv septiktømming i kommunen, og 
dette er derfor ikke inkludert. 
 
Tabell 30 viser antagelser i beregningene. I tillegg følger avskrivningene som direkte funksjon av 
tidligere og planlagte investeringer. 
 
Tabell 30: 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 figuren: 

Investeringsramme:  Viser forutsatt investeringsramme. 
 
Årsgebyr (kr/årlig):  Årsgebyr for en familie med forbruk 120m2 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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8.4 Budsjett og gebyrberegning - Vann 
 
 Tabell 31: Gebyrutvikling Vann Nord-Odal 

Gebyrutvikling 2022 2023 2024 2025 

Investeringsramme (tkr) 2 000 2 000 2 000 2 000 

Årsgebyr 120 m2 (kr/årlig) 7 298 7 808 8 433 9 108 

Gebyrendring (%) 3,0 % 7,0 % 8,0 % 8,0 % 

Gebyrendring (kr) 213 511 625 675 

Overskudd (+)/Underskudd (-) (tkr) -600 -534 -283 208 

Fond (+)/Merforbruk (-) (tkr) -1 083 -1 617 -1 901 -1 693 

 
 

 
Figur 12: Budsjett for vann Nord-Odal 

 

  

2022 2023 2024 2025

Driftskostnader 1 544 1 583 1 626 1 669

Kapitalkostnader 1 639 1 769 1 898 1 841

Gebyrinntekter 2 583 2 817 3 241 3 718

Fond -1 083 -1 617 -1 901 -1 693
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8.5 Budsjett og gebyrberegning - Avløp 
 
Tabell 32: Gebyrutvikling Avløp Nord-Odal 

Gebyrutvikling 2022 2023 2024 2025 

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

Årsgebyr 120 m2 (kr/årlig) 6 140 6 570 7 095 7 663 

Gebyrendring (%) 0,0 % 7,0 % 8,0 % 8,0 % 

Gebyrendring (kr) 0 430 526 568 

Overskudd (+)/Underskudd (-) (tkr) -2000 -1 793 -1 381 -457 

Fond (+)/Merforbruk (-) (tkr) 2 353 560 -822 -1 279 

 

 
Figur 13: Budsjett for Avløp Nord-Odal 

NB: Merk at den store investeringen som må komme på avløpssiden i Nord-Odal som følge av 
framtidig løsning for avløpsrensing (se kapittel 4.5) ikke er inkludert i denne tabellen da det fortsatt 
er stor usikkerhet knyttet til valg av løsning. 
 

  

2022 2023 2024 2025

Driftskostnader 6 240 6 397 6 571 6 754

Kapitalkostnader 3 343 3 563 3 779 3 637

Gebyrinntekter 7 583 8 167 8 969 9 934

Fond 2 353 560 -822 -1 279
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8.6 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 utfallsrom på +/- 2 %-poeng 
rente. Årsgebyret for 2025 er inkl. mva. og beregnet ved et forbruk på 120 m3.  
 
Figur 14 viser beregnet årsgebyr inkl. mva. i 2025 for Nord-Odal Vann og Avløp ved ulike 
rentescenarier.  

 
Figur 14: Rentesimulering vann og avløp Nord-Odal 

 

  

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

1,2 % 2,2 % Hovedscenario 4,2 % 5,2 %

Kr

Årsgebyr inkl mva (120 m3) 2025
ved rentesimulering Nord-Odal

Nord-Odal Vann Nord-Odal Avløp



VEDLEGG B – NORD-ODAL 
TILSTANDSVURDERING OG PROSJEKTFORSLAG 

VEDLEGG B - Hovedplan og saneringsplan 2022-2025 - Nord-Odal Rev. 2 41 

8.7 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 6,5 % - Økte kapitalkostnader (både avskrivninger og 

rentekostnader) som følge av store investeringer de siste 

årene, blant annet Austvatn-ledningen og nytt høydebasseng 

på Botner. 

- Forsinket tilkobling av nye abonnenter på Austvatn-ledningen 

på grunn av koronapandemien gir forsinkede 

tilknytningsinntekter 

- Området har nå gått over fra å ha et positivt fond, til et 

merforbruk fra 2021. Mot slutten av perioden vil man starte 

nedbetaling av opparbeidet merforbruk.  

Avløp 5,7 % - Økte kapitalkostnader (både avskrivninger og 

rentekostnader) som følge av store investeringer de siste 

årene, blant annet Austvatn-ledningen og Illgo-Nesset. 

- Forsinket tilkobling av nye abonnenter på Austvatn-ledningen 

på grunn av koronapandemien gir forsinkede 

tilknytningsinntekter.  

- På grunn av tidligere års mindreforbruk er det budsjettert 

med driftsunderskudd i perioden. Det blir dermed en 

overgang fra fond til merforbruk i perioden.  

 

 

  

  

                                                           
1 Årlig gjennomsnittlig gebyrøkning 2021-2025 med utgangspunkt i 2021 gebyrer.  
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