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Revisjon D 
 
Revisjonen er utført for å holde planen aktiv og oppdatert iht. kommunens forvaltningsoppgaver 
innen vann, avløp og vannmiljø. Status, strategier og tiltaksplan oppdatert gjennom hele planen. 
 
I kapittel om vann er ansvarsfordeling mellom kommune og vannverk omtalt, samt at strategi og 
status vedrørende langsiktig vannforsyning endret.  I kapittel om spillvann er dagens kapasitet på 
Fjellfoten renseanlegg (vedtak utvalg for teknikk, næring og kultur 15.5.2018), grensejustering 
mot Sørum kommune og behandling av slam tatt inn. Strategi om Opprydding i private 
renseanlegg er revidert.  I kapittel om vannmiljø er brev fra Miljødirektoratet om nasjonale 
føringer omtalt. 
 
Det er opprettet nytt kapittel i planen som omtaler strategier på tvers av fagområdene. Strategier 
som allerede var ansett som å være felles for fagene er flyttet hit, samt at strategi om bemanning 
og kompetanse er opprettet. 
 
Tiltaksplan vann og avløp er oppdatert med henblikk på fremdrift. 16 prosjekter er forskjøvet i tid.  
Prosjektering har vært mer omfattende enn antatt, og nye prosjekter har blitt prioritert. Det er tatt 
inn fem nye prosjekter og ett prosjekt er tatt ut av planen. I tillegg er en del prosjekter hvor det var 
planlagt bruk av gravefrie metoder, men hvor det viser seg at kvaliteten er så dårlig at det 
allikevel må graves og prosjektets kostnadsramme må økes deretter.  
 
Nye prosjekter i tiltaksplanen: 

 47 V E16 – Degerdalen (2019) 

 48 V/SP Industrivegen – Halmsås (2020) 

 49 OV Herbergåsen – Industrivegen (2020) 

 50 V Husåsvegen – Holsvegen (2021) 
 
De nye prosjektene kommer inn som følge av omprioritering av nyere lekkasjer, brudd og behov 
for økt kapasitet.  
 
Den estimerte økonomiske rammen i tiltaksplanen vil øke fra 256 til 284millioner.  
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Sammendrag 
 
De viktigste målene: 

 Sikker vannforsyning, mengde og kvalitet 

 Sikker avløpshåndtering, tilstrekkelig kapasitet og minimal forurensning 

 Forbedret overvannshåndtering med tanke på fremtidens klimaendringer 

 God vannkvalitet i alle vannforekomster med vektlegging av vannforskriftens miljømål og 
lokale brukerinteresser  

De viktigste utfordringene: 

 Forsyningssikkerhet for vann 

 Fremmedvann til avløpsnettet 

 Overløpsdrift ved pumpestasjoner 

 Økte nedbørsmengder og intensitet 

 Utilfredsstillende private avløpsrenseanlegg 

De viktigste strategiene: 

 Fornyelse av ledningsnett for vann, spillvann og overvann, videre omtalt i Tiltaksplan 

Vann og Avløp 

 Forbedre samarbeid med andre fagområder i kommunen, andre kommuner og Årnes 

Vannverk 

 Styrke fokuset på god klimatilpasning 

 Stille tydeligere krav til utbyggere, samt følge de opp tettere fra planarbeid til 

ferdigstillelse av tekniske anlegg 

 Kartlegging av inn/utlekking med påfølgende definering av prosjekter for rehabilitering 

 Synliggjøring av vann- og avløpstjenestene  

 Opprydding i private avløpsrenseanlegg for å redusere utslipp til vassdrag 

 Rett og nok kompetanse og ressurser  

I Tiltaksplan Vann og Avløp er det lagt opp til en opptrapping av fornyelsestakten på både vann-, 
spillvanns- og overvannsnettet. Det legges også opp til noe utvidelse av kommunalt 
spillvannsnett for tilknytning av eksisterende boliger.  
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Innledning 

 

Denne hovedplanen er en samordning av virksomhetens planer for vann, spillvann, overvann og 

vannmiljø og skal være et arbeidsverktøy for disse fagområdene i perioden 2016-2025. Det er gitt 

en oppsummering av mål, status viktige strategier for arbeidet internt. En oversikt over planlagte 

investeringsprosjekter er gitt under Tiltaksplan Vann og Avløp. 

 

Arbeidet med Vannforskriften har lagt sterke føringer for prioriteringer av tiltak. Kommuneplanen 

er også lagt til grunn med hensyn til forventet befolkningsvekst i kommunen. Tiltaksplanen er 

utarbeidet i samarbeid med Årnes Vannverk i områder hvor det er naturlig at arbeidene 

koordineres. Planen er ikke statisk, men skal fortløpende kunne endres i forhold til behov og 

prioriteringer. Parallelt med denne planen er det utarbeidet Oppryddingsplan private 

avløpsrenseanlegg som beskriver i detalj kommunens arbeid med opprydding i private 

avløpsanlegg. 

 

Hovedplanen er forankret i kommunens Planstrategi av 2012. Tiltaksplanen gir føringer for bruk 
av avgiftsmidlene for de neste 10 årene, og medfølgende utvikling av avgiftsnivåene for vann og 
avløp. I tiltaksplanen er prosjekter definert med tilhørende forventede kostnader som overføres til 
4-års økonomiplan med årlig revidering.  
 
Sentrale satsingsområder i perioden er miljømålene i Vannforskriften, rehabilitering av eldre 
ledningsnett for vann og avløp, opprydding i private avløpsanlegg og et økt fokus på 
klimatilpasning.  
 
Oversikt over lovverk som setter rammer for arbeidet er gitt i internkontroll for områdene Vann og 
Avløp. I tillegg er krav fra overordnede myndigheter som Mattilsynet og Fylkesmann Oslo og 
Akershus, som gis i form av tilsyn og utslippstillatelse, styrende for arbeidet.   
 
I planperioden legges det opp til et tettere samarbeid med relevante parter. Dette omfatter blant 
annet andre fagområder i kommunen, spesielt Plan, Byggesak og Landbruk. Andre sentrale 
samarbeidsaktører er Årnes Vannverk både når det gjelder fagutveksling og felles gjennomføring 
av prosjekter, samt andre kommuner gjennom nettverksgrupper og andre fora. 
 
Det er pr i dag oppgaver som er pålagt fra overordnede myndigheter som ikke følges opp 
tilstrekkelig grunnet mangel på ressurser.  
 
Den forventede befolkningsveksten utløser store prosjekter med regulering og utbygging av nye 
områder til boligbebyggelse. For å sikre at interessene på vann, spillvann, overvann og vannmiljø 
ivaretas på en god måte er det behov for tilstedeværelse og oppfølging i planprosess, byggesak, 
utførelse, overtakelse osv. Det er på dette området behov for å styrke ressursene slik at dette kan 
ivaretas tilstrekkelig.  
 
For å sikre en god gjennomføring av planen legges det opp til at det  opprettes stillinger for 
oppfølging av utbyggingsområder, innlekking på spillvannsnett,  samt en stilling dedikert til GIS 
og modellering av ledningsnettet samt at det opprettes en ny stilling for gebyrer for å sikre en 
forsvarlig håndtering av dette og for å frigjøre ytterligere kapasitet til opprydding i spredt avløp.  
 
Hovedplan Vann, Avløp og Vannmiljø er i hovedsak utarbeidet av Nes kommune, med bistand fra 
Sweco. Dette sikrer at eierskapet til planen er godt forankret internt i kommunen. 
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Vannledning langs Eidsvollvegen, 2014. Foto: Gudbrand Sandnes 
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Mål 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Status 
Totalt er det omtrent 8 000 husstander med innlagt vann i Nes kommune.  Av disse forsynes ca 
38 % med vann fra kommunalt vannverk, ca 61 % fra Årnes Vannverk SA (ÅVV) og de 
resterende 1 % fra private brønner eller tilsvarende (se kart over vannforsyningsområdene, 
vedlegg 2). Sagstua-området er det området med flest private brønner.  
 
Hvert vannverk har etter Drikkevannsforskriften fullt ansvar for sikker vannforsyning til sine 
abonnenter. Kommunen har allikevel et særskilt ansvar for innbyggerne etter Folkehelseloven og 
Helseberedskapsloven der sikker tilgang til vannforsyning er sentralt. Kommunens særskilte 
ansvar vil være spesielt fremtredende i beredskapssituasjoner, men også for å føre tilsyn med at 
vannverkene driftes godt.  
 
Erfaring fra tørkesommeren 2018 var at begge vannverk var nær minste regulerte vannstand.   

Nes kommunale vannverk 

Nes kommunale vannverk har ikke egenproduksjon av drikkevann, men kjøper vann fra Sør-Odal 
kommunale vannverk. Vannet distribueres via Nes kommunale vannverks sitt ledningsnett og 
forsyner store deler av områdene nord-øst for Glomma og vest for Vorma. Nes kommunale 
vannverk kjøpte 819.500 m

3
 vann av Sør-Odal vannverk i 2018. 

 
Kilden til vannverket er Gjørelsjøen og Vallsjøen i Sør-Odal kommune. Samlet magasin for de to 
sjøene er ca. 2,0 mill. m

3
. Kjøp av vann er basert på en avtale fra 2003 der Sør-Odal kommune 

forplikter seg til å levere drikkevann av avtalt mengde og god kvalitet til en riktig pris (som 
gjenspeiler Sør-Odal Kommune produksjonspris). Avtalen har varighet på 15 år med mulighet for 
forlengelse i nye 5 + 5 år. I 2017 ble videreføring av avtalen signert for nye 5 år (fram til 2023). 
Sør-Odal kommune forplikter seg til å levere inntil 120 m

3
/h fullrenset drikkevann som 

årsgjennomsnitt, med et maksimalt uttak på 150 m
3
/h. Sør-Odal vedtok i 2019 å tilknytte seg 

GIVAS vannledningsnett for å kunne utveksle reservevann, dette øke sikkerheten på forsyningen 
fra Sør-Odal.  
 
Nes kommunale vannverk forsyner ca. 7 500 personer fordelt på ca. 3 000 husstander og 100 
fritidsboliger. Utover dette forsyner vannverket industri, tjenesteytende næringer og 
primærnæringer.  
 
Nes kommunes vannledningsnett består av ca. 458 km med ledninger, hvorav ca. 200 km er 
mindre ledninger av dimensjon opp til 63 mm (som antas kun å forsyne et fåtall husholdninger). I 
tillegg er 7 km overføringsledning fra Sør-Odal kommune. Av ledninger av større dimensjon (63 
mm og større) er 30 % støpejern og galvanisert jern ledninger lagt hovedsakelig på 50-70 tallet (i 
tidligere Fenstad vannverk ble det lagt 6Kg PEL på rundt 1970). Resterende 70 % er 
plastledninger (PVC) fra 80, 90 og PEL/PE fra 00-tallet.  
 
Det kommunale vannforsyningsnettet defineres per i dag som ledning helt fram til stoppekran 
som normalt er plassert ved tomtegrense eller husvegg ved privat bolig. I spredt bebyggelse kan 

avstanden fra «hovednett» til stoppekran være stor, dette gjør det vanskelig å forsvare at det 

 Nes kommunale vannverk skal levere nok drikkevann av god kvalitet, uten lukt og med 

god smak til sine abonnenter 

 Nes kommune skal sikre at krav til brannvann ivaretas 

 Drift av kommunens vannforsyning skal gjøres på mest mulig kostnadseffektiv, klima- og 

miljøvennlig måte 
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kommunale gebyret for vann skal dekke utbedringer av ledninger som kun forsyner et fåtall hus. 
Nes kommune ser derfor behovet for en redefinering av hvor overgang fra kommunal til privat 
ledningsanlegg settes.  
 
Nes kommunale vannverk har et høydebasseng: Dyste på 2.500 m

3
 - et sirkulært, overbygget, to-

kamret basseng. I tillegg betjener to høydebassenger i Sør-Odal, ett ved 
vannbehandlingsanlegget og ett ved Igletjern, delvis også Nes. Disse har et samlet volum på 
3.500 m

3
. I Nes kommunale vannverk er det tre trykkøkningsstasjoner; Dyste pumpestasjon, 

Eggum pumpestasjon og Låvegg pumpestasjon. 
 
Vannledningsnettet hadde i 2018 et estimert tap på 34 % (anslaget baserer seg på at hver 
person bruker 160 l vann i døgnet). Det tas regelmessig bakteriologiske og fysikalske prøver av 
råvann og renset vann. Prøvene viser at vannet har god kvalitet.  
 
Daglig drift av ledningsnettet består i å tette lekkasjer samt utskifting av ledninger i mindre 
dimensjoner. Som forebyggende vedlikehold spyles hovedledningsnettet for å fjerne begroing i 
ledningene. Arbeidet er lagt opp slik at hele nettet spyles i løpet av to år.  
 
Det ble i 2016 gjennomført en oppgradering av overvåkning og driftskontroll. Det ble også 
installert nødkloranlegg på Dyste pumpestasjon som er klart til bruk hvis behovet oppstår. Disse 
tiltakene er med på å styrke vannforsyningssikkerheten. 
 
Det er i forbindelse med denne planen etablert en modell for vannforsyningsnettet med tilhørende 
temakart. Modellen er satt i sammenheng med gjeldende kommuneplan med tilhørende 
utbyggingsområder. Trykket er generelt høyt på hele nettet, men det er kun satt inn 
trykkreduksjon ett sted på kommunalt nett. Ellers opprettholdes høyt trykk for å sikre levering til 
de lange endeledningene. Også etter utbygging som det er tilrettelagt for i kommuneplanen 
opprettholdes godt trykk til abonnentene. 
 
Det er også sett på tilgjengelig brannvannmengde. Modellen viser at spesielt utsatte områder er 
Skogbygda, hvor uttak av brannvann vil skape undertrykk på nettet, og Brårud, Finstadteiet, 
Bårstad og Bøhn, hvor det ikke er mulig å få ut gjeldende minstekrav til brannvann for 
småhusbebyggelse (20 l/s) og det er nødvendig å bruke tankbil ved slokking.  
 
 
Ved bortfall av leveranse via vannforsyningsnettet kan nødvann hentes av abonnentene fra 
tanker som plasseres på strategiske steder i området hvor vannforsyningen er brutt. 

Årnes Vannverk SA 

Årnes Vannverk SA er et forbrukereid samvirkeforetak som forsyner store og sentrale deler av 
kommunen med drikkevann. Årnes Vannverk har egenproduksjon av drikkevann fra Dragsjøen. 
Vannet distribueres i eget ledningsnett hovedsakelig til områdene øst for Glomma i tillegg til 
Tomteråsen og Neskollen. Kilden til vannverket er Dragsjøen som har en kapasitet på 1,8 
millioner m

3
/år. Årnes Vannverks renseanlegg kan produsere 250-300 m

3
/h. 

 
Årnes Vannverk SA forsyner ca. 5300 abonnenter. Det inkluderer ca. 11.900 personer og rundt 
300 næringskunder. I 2017 har Årnes Vannverk levert 1 250 000 m

3
 vann. Ledningsnettet består 

av totalt 210 km med ledningsnett med dimensjon over 63 mm, hvorav ca. 10 -15 km er støpejern 
fra 1960-tallet og resterende er plastledninger av nyere standard. Lekkasje på ledningsnett er 
beregnet å være på 12 %. Vannverket har til sammen fire høydebasseng ved Dragsjøen (2700 
m

3
), Søndre Auli (2600 m

3
), Tomteråsen (2000 m

3
) og Neskollen (500 m

3
). Grensesnitt for 

eierskap av ledningsnett er definert ved eiendomsgrense, som anses av Årnes Vannverk SA å 
være beste løsning for abonnentene.  
 
Årnes Vannverk SA vurderer at det er kapasitet og et tilstrekkelig dimensjonert distribusjonsnett 
for forbruksvann til framtidig regulerte områder i vannverkets forsyningsområde i kommende tiårs-
periode. I tillegg er det igangsatt et strategiarbeid for å sikre dette også på lengre sikt. I tillegg til 
avtale med Nes kommunale Vannverk om utveksling av reservevann er det gjort avtale med NRV 
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og Sørum om utveksling av reservevann på opptil 70 m
3
/h (i inntil 3 mnd). Med disse to kildene 

anses reservevannforsyningen å være tilstrekkelig for dagens forbruk.  
 
Forsyningsområdet anses av Årnes Vannverk å være godt dekket av brannkummer, men det kan 
være områder med større bebyggelse hvor 50 l/s ikke er tilgjengelig (gjeldende krav for ny 
bebyggelse av en nærmere definert størrelse). 

Annen vannforsyning 

Kommunen har ikke oversikt over enkelthusbrønnene da det ikke stilles krav om dette.  
 

Reservevannforsyning 

Nes kommunale vannverk, Sør-Odal kommune og Årnes Vannverk SA har avtale om gjensidig 
reservevannforsyning dersom en krisesituasjon skulle oppstå. Avtalen ble signert av Sør-Odal 
kommune, Nes kommune og Årnes Vannverk i 2006. Årnes Vannverk er fysisk tilknyttet Nes 
kommunale vannverk i Vormsund, ved Skøienteiet og ved Hvamsmoen. Disse tilknytningene er i 
en normalsituasjon stengt. 
 
I en situasjon hvor det oppstår behov for bruk av reservevann vil leveranse utelukkende fra Årnes 
Vannverk kunne forsyne hele kommunen, også ved totalt fraværende forsyning fra Sør-Odal 
Vannverk. Årnes Vannverk har i tillegg en avtale om utveksling av reservevann med Nedre 
Romerike Vannverk via Sørum kommune sitt ledningsnett. Ved hjelp av Årnes vannverk og Nedre 
Romerike Vannverk kan Nes kommunale vannverk få fullverdig dekning av reservevannbehov i 
over tre måneder. Det er allikevel usikkerheter rundt trykk og vannmengde i endeledningene i 
Fenstad og Skogbygda. Reservevannforsyningen vurderes å være tilstrekkelig innenfor 
planperioden, men avtalen bør oppdateres til å omfatte mengder på vann som kan leveres. Sør-
Odal har vedtatt å koble seg sammen med GIVAS for mulig reservevannsutveksling.  
 
Etter en intern revisjon ved Årnes Vannverk, viser det seg at reservevannstilkoblingen mellom 
Årnes Vannverk og NRV pr. nå ikke er fult operativ, men det kan settes inn provisorisk løsning på 
kort tid Årnes Vannverk har høyeste prioritet på å installere en permanent løsning, gjennomføring 
er planlagt i 2019.  
 

Framtidig vannforsyning 

Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak ved tidligere revisjon av denne planen (21.6.2016) ble 
det i 2019 ferdigstilt utredning framtidig vannforsyning. Denne utredningen beskriver potensielle 
vannkilder som Glomma, Vorma og  Hurdalssjøen vannverk. Det er satt opp scenarier for 
hvordan vannforsyningen kan organiseres og det er utarbeidet kostnadsoverslag for hvert 
scenario.  
 
Rapporten konkluderer med at det bør tas en beslutning for fremtiden «nå» med begrunnelse i at 
Årnes vannverk ikke har kapasitet til å levere etter 2025 – 2030. Anbefalingen er å jobbe videre 
med en «minimumsløsning» som går ut på at det ikke bygges eller utvides 
vannbehandlingsanlegg i kommunen, men heller baserer seg på kjøp.  
 
Kommunestyrevedtak av 18.6.2019 som en oppfølging av utredningen går i hovedsak ut på at 
det legges opp til samarbeid mellom Nes kommunale vannverk og Årnes vannverk for å sikre en 
trygg løsning for vannforsyning i hele kommunen, samt utrede ytterligere løsningen med å bruke 
Glomma som hovedvannkilde. Det skal igangsettes forhandlinger om forlengelse av avtale om 
kjøp av vann fra Sør-Odal til Nes kommunale vannverk fram til 2028. 
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Strategier 
 

Utredning framtidig 
vannforsyning 

Det har blitt gjennomført en utredning av fremtidig vannkilde i hht 
kommunestyrevedtak 21.6.2016 (vedlegg 4)Utredningen følges 
opp videre etter politiske føringer i vedtak av 18.6.2019. 
 

God oppfølging av 
brannvann 

Dette forutsetter god kommunikasjon med Øvre Romerike Brann 
og redning (ØRBrann) og årlig oppdatering og oversendelse av 
temakart for brannvannsdekning. Nes kommune bistår med 
oppdatert kartdata på brannkummer på forespørsel fra ØRBrann. 
 

Oppdatert modell over 
vannforsyningsnettet 

Det er naturlig at modell for vannforsyningsnettet med tilhørende 
temakart oppdateres årlig. 
 

Styrke samarbeidet med 
Årnes Vannverk 

Det er naturlig å jobbe tett med det private vannverket for å sikre 
helhetlig forvaltning av drikkevannet. Årnes Vannverks rolle i 
reguleringsprosesser og i byggesaker bør styrkes. Det legges opp 
til tett kommunikasjon i prosjekter hvor begge parter har 
interesser av å delta og samarbeid i beredskapssituasjoner. 
 

Styrke kommunens rolle 
iht Folkehelseloven 

Rollene som kommune og som vannverk må skilles tydeligere. 
Vannforsyningen bør ses på som «ett» med hvor abonnentenes 
interesser står i sentrum. Vannverkene i kommunen må i større 
grad likestilles/likebehandles ved at det stilles samme krav til drift 
og beredskap. 

God reservevannforsyning Avtalen mellom Sør-Odal, Nes kommunale vannverk og Årnes 
vannverk om gjensidig reservevannforsyning må oppdateres med 
beskrivelse av forpliktende leveranse (mengde vann som skal/kan 
leveres). 

Oppfølging av ROS-
analysen 

Sikre vannforsyningsnettet mot forurensning med 
tilbakslagssikring Pålegg og tilsyn på tilbakeslagsikring hos 
virksomheter og andre aktuelle tiltak. 

Forbedre oversikt over 
vannforbruk og lekkasjer 

Installasjon av sonevannmålere. På sikt installere vannmålere hos 
alle husholdninger.  
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Spillvann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oppsalenga pilrenseanlegg, 2015. Foto: Thomas Løkenlien Sørby 
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Mål 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Status 

Kommunalt avløpsanlegg 

Sammenliknet med mange andre kommuner har Nes kommune et ungt og forholdsvis godt 
fungerende spillvannsnett som består av tilnærmet 100 % separatsystem (spillvann og overvann i 
separate ledninger). Ca. 70 % av innbyggerne i Nes kommune er tilknyttet det kommunale 
spillvannsnettet (tilsvarer ca. 14000 innbyggere). Bosetningsmønsteret i kommunen består av 
Årnes som kommunesentrum og andre større og mindre boligfelt plassert i forholdsvis lange 
avstander fra Årnes.  
 
Spillvannsnettet i Nes kommune ble bygd ut i to etapper. På 60- og 70-tallet ble det lagt ledninger 
for tilknytning til daværende 7 renseanlegg tilhørende ulike tettsteder og boligfelt. På 90-tallet ble 
det lagt ledninger for å redusere antall renseanlegg til kun nåværende Fjellfoten Renseanlegg. 
Dette resulterte i lange overføringsledninger. I kommunen er det totalt 229 km 
spillvannsledninger. Totalt er det 64 kommunale pumpestasjoner på ledningsnettet. Det legges 
opp til ytterligere utvidelse av det kommunale spillvannsnettet i planperioden fortrinnsvis for å 
legge til rette for tilknytning av eksisterende bebyggelse (se Tiltaksplan Vann og Avløp). 
 
Det er gjennomført ROS-analyse av pumpestasjonene og en systemanalyse for spillvannsnettet 
som sammen med erfaringer danner grunnlaget for valg av tiltak i Tiltaksplan Vann og Avløp.  
Utette skjøter, kummer, materialkvalitet, alder og feilkoblinger gir innlekking av fremmedvann ved 
nedbørsepisoder. Dette fører til at det flere steder oppstår kapasitetsproblemer på ledningsnettet 
ved nedbør. Følgene av dette er overbelastning på pumpestasjonene og medfølgende utslipp til 
vassdrag (overløp). Det anslås at omkring 30 % av spillvannet som ble tilført Nes kommunale 
renseanlegg i 2013 var fremmedvann som belastet renseanlegget unødig. I 2019 er ROS-
analysen oppdatert sammen med en miljørisikoanalyse som avdekket de faktorene som bør 
arbeides videre med for å bidra til forbedret vannmiljø. 
 
Utett ledningsnett gir også utlekking til overvannsnett og medfølgende forurensning av elver og 
vassdrag. På 80-tallet ble det bygget en del felleskummer for spillvann og overvann, og i mange 
av disse er det problemer med overslag mellom spillvann og overvann.  
 
Driftsavdelingen har fem ansatte som drifter renseanlegg og ledningsnett med tilhørende 
pumpestasjoner. Det er installert fjernovervåkning for drift og overløp på pumpestasjoner og 
renseanlegg.  

 

 Levere gode tjenester til abonnenten 

o Minimere antall kloakkstopp 

o Begrense antall kjelleroversvømmelser 

o Badeplasser skal ikke forurenses av spillvann 

 Bidra til å nå miljømål i Vannforskriften 

o Minimere overløp fra pumpestasjoner 

o Det kommunale renseanlegget skal overholde gjeldende utslippskrav  

o Private avløpsanlegg av type slamavskiller med direkte utslipp skal 

oppgraderes innen 2022 

 Drift av kommunens avløpstjenester skal gjøres på mest mulig kostnadseffektiv, 

klima- og miljøvennlig måte 

o Slammet skal holde god kvalitet og håndteres på best mulig måte 



 

 
 

17 

Utfordringer og forstyrrelser på ledningsnettet består i store mengder fremmedvann, tette 
ledninger grunnet fett, grus o.l. og filler/kluter i pumpestasjonene. 
 
Nes kommune ferdigstilte i 2014 nye Fjellfoten renseanlegg. Det nye anlegget består av 
mekanisk forbehandling, biologisk rensetrinn med biomedier og fosforfjerning ved kjemisk felling. 
Anlegget tilfredsstiller allerede rensekravene satt i Utslippstillatelse for kommunalt avløpsvann gitt 
av Fylkesmannen i Oslo og Akershus (6.4.2011). Nytt anlegg er bygget med tanke på skjerpede 
rensekrav og en forventet økt belastning opp til 30 000 personekvivalenter. Akkreditert 
prøvetaking er innført på anlegget.  
 
Slammet (restproduktet av renseprosessen) ble fraktet til Oredalen i Hurum for kompostering eller 
bruk i biogassanlegg i perioden 2008 - 2019. I februar 2019 ble avtalen om levering av slam til 
Hurum avsluttet på grunn av kapasitetsproblemer hos Lindum. Nå leveres slammet til det nye 
renseanlegget i Bårlidalen i Eidsvoll kommune som har et slambehandlingsanlegg. Alt slammet 
ligger pr i dag i minimum kvalitetsklasse II i Gjødselvareforskriften og kan brukes som gjødsel på 
jordbruksarealer. Med hensyn til energibehovet ved transport av slam, både fra Nes kommune og 
andre kommuner på Øvre Romerike, er det naturlig å tenke at det bør opprettes et regionalt 
mottak for slam. I april 2019 ble en utredning om framtidig slambehandling ferdigstilt. Denne viser 
at det kan være gunstig å gå inn i et forprosjekt for etablering av eget biogassanlegg for slam ved 
Fjellfoten renseanlegg på sikt. 
 
I forbindelse med denne planen er det foretatt en gjennomgang av planlagt utbygging i gjeldende 
kommuneplan. Noen områder hvor det forventes omfattende utbygging sammenfaller med 
utfordringer knyttet til innlekking av fremmedvann til spillvannsnettet. Dette gjelder spesielt Auli og 
Neskollen hvor det forventes at befolkningen øker med 50 % i løpet av planperioden. Her blir det 
spesielt viktig å kartlegge og gjøre tiltak for å redusere fremmedvann, men det kan også melde 
seg behov for å oppgradere overføringsledninger mot Fjellfoten Renseanlegg.   
 
Den 15.5.2018 vedtok Utvalg for teknikk, næring og kultur at langsiktig planlegging av avløp og 
renseanlegg ut over dagens kapasitet bør startes i denne planperioden og at dette innarbeides 
som en aktivitet i neste revidering av hovedplanen. I Utredning om framtidig slambehandling (april 
2019) er kapasitet utredet, både når det gjelder hydraulisk kapasitet og med tanke på 
næringsstoffer. Fjellfoten renseanlegg har tilstrekkelig kapasitet frem til 2040 med de 
forutsetningene vi kjenner til i dag. 
 
I forbindelse med grensejustering 1.1.2020 overtar Nes kommune Rånåsfoss renseanlegg (800 
pe) fra 1990 med tre tilhørende pumpestasjoner og ledningsnett. I systemanalysen datert 
15.1.2016 er anbefalingen for Auli at man utreder mulighet for sjøledning herfra. 
Grensejusteringen gjør at denne anbefalingen har økt aktualitet.  
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Private avløpsanlegg 

Nes kommune har mye spredt bebyggelse hvor det ikke er kostnadsbærende å legge til rette for 
tilknytning til det offentlige avløpsnettet. Husholdninger som på grunnlag av dette ikke kan 
tilknyttes offentlig avløpsnett er selv ansvarlige for å finne godkjente renseløsninger med 
rensegrad i henhold til krav i forurensningsforskriften.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1: Oversikt over de 2950 private renseanlegg fordelt på type anlegg (pr. 2015) 
 
Det er i dag ca. 2950 private avløpsanlegg i kommunen. Av disse er ca. 1500 anlegg enten med 
direkte utslipp eller utslipp til terreng/vassdrag via slamavskiller. Dette er løsninger som med 
sikkerhet ikke renser i henhold til kravene i Forurensningsforskriften og må derfor oppgraderes.  
Oppgradering av private avløpsanlegg omtales i Oppryddingsplan for oppgradering av private 
avløpsrenseanlegg 2016-2022 rev. E. 
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Strategier 
 

Kartlegging av inn-
/utlekking og 
feilkoblinger  

Områder med behov for kartlegging er definert ut i fra områder 
hvor det observeres overløp fra pumpestasjon ved 
nedbørstilfeller og prioriteres ettersom hvor behovet er størst. 
Kartlegging vil foregå systematisk ved bruk av ulike metoder 
som bruk av nedbørsmåler, vannføringsmåler, røyktesting, TV-
inspeksjon, fargetest, og utføres av driftsavdelingen for avløp.  
 
Følgende soner er vurdert som særlig viktige: Fenstad, Auli, 
Neskollen, Ringnes, Årnes, Tomteråsen, Vormsund(Vormlia). 
Næringsområder er også viktig. Arbeidet vil resultere i tiltak som 
er definert i Tiltaksplan Vann og Avløp. Det er en klar 
forventning til at tid og mengde overløpsdrift vil bli redusert etter 
at tiltak er gjennomført. 
 

Oppfølging av ROS-
analysen og 
miljørisikoanalyse 

For alle pumpestasjoner i rød kategori er det definert prosjekter i 
Tiltaksplan for Vann og Avløp. Pumpestasjoner i gul kategori er 
stasjoner som må utredes ytterligere eller som krever tettere 
oppfølging.  
 
Anbefalinger gitt i miljørisikoanalyse vurderes i planperioden for 
utførelse i neste planperiode. 
 

Oppfølging av påslipp 
til spillvannsnettet 

For å opprettholde gode forhold for de ansatte som jobber med 
spillvannsnettet, funksjonen av renseanlegget samt god 
slamkvalitet er det viktig å ha oversikt over påslipp til 
spillvannsnett som kan ha negative konsekvenser. Det foreligger 
pr i dag en risikoklassifisering av eksisterende virksomheter, 
denne vil følges videre opp med tilsyn og pålegg etter behov. 
Ved etablering av nye virksomheter vurderes behovet for krav til 
påslippsavtaler direkte.  
 

Opprydding i private 
renseanlegg  

Oppryddingsplan for oppgradering av private avløpsrenseanlegg 
2016-2022 ble vedtatt av Nes kommunestyre 1.3.2016. Planen 
inneholder strategi og fremdriftsplan for pålegg om 
oppgradering. 
 
Ved grensejustering 1.1.2020 vil Rånåsfoss inkluderes i planen. 
Det planlegges revisjon innen 2022 og utarbeidelse av ny plan 
for planperiode 2022 – 2027. Ny plan må omtale anlegg som 
ikke får pålegg om oppgradering før 2022, samt strategi for tilsyn 
og innføring av gebyr for anlegg som ikke har dette i dag. 
 
Det skal jobbes aktivt for å imøtekomme private initiativ for 
tilkobling til kommunalt nett.  
 

Utrede andre løsninger 
for håndtering av slam 

Med tanke på klima og kostnadsgevinster bør det arbeides med 
å finne løsninger for håndtering av slam på lokalt eller regionalt 
nivå. Dette bør være i samarbeid med andre kommuner, enten i 
privat eller kommunal regi.  
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Overvann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kulvert Auli holdeplass, 2016. Foto: Thomas Løkenlien Sørby 
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Mål  
 
 
 
 
 
 
 

Status  
Et klima i endring krever tilpasning og tilrettelegging for å håndtere større nedbørsmengder enn 
tidligere. Utbygging av områder og fortetting av flater gir en rask avrenning av overvann og kan 
ved ekstremnedbør gi store skader.  
 
I eksisterende bebyggelse er det etablert tilsammen 129 km overvannsledninger. De aller fleste 
overvannsledningene er lagt etter 1965. Alt tidligere etablert ledningsnett er dimensjonert etter 
datidens standard og vil ofte vise seg å ikke være tilstrekkelig for å håndtere nåværende og 
fremtidig klima.  
 
På flere steder i kommunen har ekstremnedbør skapt problemer. Spesielt utsatte områder har 
vært Brårud og Neskollen. På Brårud har det over en årrekke vært utfordringer med 
oversvømmelser, og i 2013 ble det gjennomført omfattende tiltak som pr 2015 ser ut til å fungere 
godt. På Neskollen er det utfordringer knyttet til overvanngrøfter i fjell hvor sprekkdannelser har 
gitt oppkomme av overvann på uventede steder. I tillegg har det enkelte steder i kommunen vært 
utfordringer knyttet til eldre overvannskulverter gjennom jernbanespor. Jernbaneverket har i løpet 
av 2015 gjennomført en rekke oppgraderinger av overvannskulverter. Glomma har mange ganger 
hatt ekstreme flomvannføringer, og områdene som rammes sterkest av dette er Årnes, Haga 
(Ringnes) og Holsjordet. Den vanligste skadevirkningen av utilstrekkelig overvannshåndtering er 
kjelleroversvømmelser, utgraving av veger og oversvømmelser av landbruksområder. 
 
I forbindelse med revidering av kommunedelplan for Årnes ble det utarbeidet Utredning av 
overvannssituasjonen i Årnes (Sweco, 16.11.2017). Den omtaler dagens situasjon, og det er 
beregnet hvordan fremtidig situasjon kan bli med tanke på klima i endring hvor det stadig blir mer 
intense nedbørhendelser. Oppsummert kan man si at ledningsnettet ikke er dimensjonert for de 
store fremtidige nedbørsmengdene, og man må ta hensyn til dette i videre planlegging. Både 
lokalt og helhetlig hvor man legger til rette for trygge flomveier. Det ble simulert opp til 200-
årsregn med 50% påslag (klimafaktor 1,5), og det ble pekt på områder som er utsatt for flom. 
Drogga er nevnt spesielt i rapporten da bekken går lukket gjennom Årnes sentrum. Områdene 
utsatt for flom, «problemområder», er listet med forslag til tiltak, og videre ble det gitt anbefalinger 
for videre føringer i rapporten. 
 
Den viktigste kilden til forurensning i overvann anses å komme fra spillvann (se kapittel Spillvann 
for ytterligere informasjon). I tillegg er forurensede masser i sandfang den viktigste kilden til 
miljøgifter.  
 
Ved fortetning av flate, som ved etablering av bolig- og industriområder er det viktig å påse at 
håndteringen av overvann gjøres på forsvarlig måte. Dette innebærer at ansvarlig utbygger må 
ivareta håndtering av overvannet i de aktuelle områdene og fram til nærmeste større vassdrag 
(Vorma/Glomma).  
 
Arbeidet med overvann innebærer blant annet å sette fokus på og samarbeide med andre 
fagområder for å få en gjennomgående og helhetlig forvaltning av overvann. Viktige medspillere i 
dette arbeidet er fagområdene Plan, Byggesak og Landbruk. 
 
 
 

 Minimere skadevirkninger av ekstremnedbør/flom 

 Minimere forurensing i overvann 

 Overvann og vassdrag skal brukes som ressurser   
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Prinsipper for god overvannshåndtering for fremtiden: 

 Som vist i figur 2 under bør normale mengder nedbør infiltreres, større tilførte mengder 
fordrøyes og til slutt sikres trygge flomveier ved ekstremnedbør.  

 

 
 
Figur 2: Norsk Vanns treleddstrategi for håndtering av nedbør (Norsk Vann 162 2008 - 
Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering) 

 

 Størst mulig grad av åpne vannveier og fordrøyning med tilrettelegging for biologisk 
mangfold og rekreasjon. Bekkelukkinger tillates ikke, eksisterende bekkelukkinger bør 
over tid vurderes åpnet.  

 Tilkobling av taknedløp til overvannssystem tillates ikke, takvann skal håndteres lokalt 

 Søke å minimere areal av tette flater f.eks. ved bruk av permeable dekker (drenerende 
overflater) 

 Planlegging av løsninger for infiltrasjon, utforming og dimensjon på fordrøyningsmagasin 
og design for flomveier gjøres etter Norsk Vann Rapport 162 2008 Veiledning i 
klimatilpasset overvannshåndtering  

 Systemer for håndtering av overvann dimensjoneres for 50 % økning av nedbør i løpet av 
de neste 100 årene (klimafaktor 1,5) 

 Det skal planlegges for 100 år fram i tid 

 Overvann skal ikke ledes til spillvannsnettet  

 Råd for håndtering av overvann i Årnes sentrum er gitt i Utredning av 
overvannssituasjonen i Årnes (av Sweco, 16.11.2017) 
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Strategier 
 

Frakobling av taknedløp Boliger og andre bygg med taknedløp direkte knyttet til 
overvannsnett skal frakobles. Løsningen med å føre takvannet 
til terreng for fordrøyning vil forsinke vannet og fordele 
belastningen på nettet over tid. Oppfølging bør gjøres sonevis 
etter hvor behovet er størst. 
 

Sikre plan for tømming 
av sandfang 

For å sikre best mulig utnyttelse av eksisterende overvannsnett 
og unngå episoder med oversvømmelser grunnet tette sandfang 
er det behov for en enkel plan for tømming av alle kommunale 
sandfang. Planen bør inneholde en merking av utsatte sandfang 
som har behov for ytterligere tilsyn og tømming. Tømming av 
sandfang er også et viktig tiltak for å forhindre tilførsel av 
miljøgifter til overvann. Sandfang langs vei ivaretas av vei-
forvalter. 
 

Stille krav til utbygger 
for god 
overvannshåndtering 

Det må stilles tydelige krav til utbygger om overvannshåndtering 
tidlig i planprosessen. Utbygger skal ivareta håndtering av 
overvann fram til større vassdrag (Vorma/Glomma).  
 
Kommunen bør legge føringer for valg av fordrøyningsløsninger. 
 

Sikre kvaliteten på 
eksisterende 
ledningsnett 
 

Eksisterende ledningsnett er vurdert og rehabiliteringsprosjekter 
er beskrevet i Tiltaksplan for Vann og Avløp 

Kontinuerlig fange opp 
utsatte områder og 
planlegge tiltak 
 

Områder hvor det oppstår skader eller tilløp til skader grunnet 
overvann registreres og det vurderes risiko og mulige tiltak.  
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Vannmiljø 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Veslesjøen, 20.10.2013. Foto: Arnstein Fjellvang 
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Mål  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Status 
Vannforskriften innebærer at Norge har implementert EUs Vanndirektiv i norsk rett. Med dette 
signaliseres en ny helhetlig og økosystembasert forvaltning av alt vann i Norge: 
 

 Vannet skal forvaltes som en helhet fra fjell til fjord, dvs. at det er de naturgitte grensene 
for nedbørfeltene og tilhørende kystområder som skal danne forvaltningsgrensene 

 Overflatevann, grunnvann og kystvann skal ses i sammenheng 

 Forvaltning av vannmengder, vannkvalitet og økologi i vann skal ses under ett 
 
Dette forutsetter samordning mellom ulike sektorer som bruker og påvirker vann, og 
sektormyndigheter. 
 
Landet er delt inn i 11 vannregioner (fig.3 til venstre). Nes kommunes vannforekomster inngår i 
Glommaregionen hvor det igjen er 14 vannområder. Nes kommune har vannforekomster i fire av 
de 14 vannområdene; Øyeren, Hurdalsvassdraget/Vorma, Byelven og Haldenvassdraget (fig.3 til 
høyre), men deltar kun inn i arbeidene i Øyeren og Hurdalvassdraget/Vorma.  
 
Vannforskriften har som målsetting at alle vannforekomster skal ha god økologisk tilstand eller 
bedre innen 2021. For enkelte vannforekomster i vannområdene er det gitt utsatt frist for 
oppnåelse av miljømålet til 2027, i hovedsak på grunn av leirepåvirkning. Dette vil ikke endre 
kommunens gjennomføring av tiltak i henhold til vedtatte planer. Nes kommune har implementert 
følgende regionale planer ved utarbeidelse av Hovedplan for Vann, Avløp og Vannmiljø: 
 

 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma 2016-2021 

 Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021 
 
 
Gjeldende vannforvaltningsplaner med tilhørende tiltaksprogrammer for årene 2016-2021 skal 
revurderes og oppdateres (rulleres) for planperioden 2022-2027, i samsvar med ny kunnskap, 
endrede forutsetninger, kravene i vannforskiften og nasjonale føringer. Når nye 
vannforvaltningsplaner med tiltaksprogram foreligger må Nes kommune revidere Hovedplan for 
Vann, Avløp og Vannmiljø i henhold til dette.  
 
I 2019 har også Klima- og miljødepartementet har i samråd med berørte departementer 
utarbeidet nasjonale føringer for arbeidet med vannforvaltningen i Norge. Disse føringene 
implementeres og følges opp i Nes kommunes arbeid med vannmiljø. 
 

 Bidra til god økologisk og kjemisk tilstand eller bedre i alle vannforekomstene innen 

2027 

 Ikke forringe økologisk og kjemisk tilstand i vannforekomster som allerede er i god og 

svært god tilstand 

 Vannforekomster med viktige brukerinteresser prioriteres først 
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Figur 3: Vannregionene (totalt 11) og Vannområdene i Nes kommune 

 
Vanndirektivets klassifiseringssystem gir konkrete klassegrenser for en rekke kjemiske, fysiske 
og biologiske parametere av betydning for miljøforhold i innsjøer, elver, kystvann og grunnvann. 
Sammen med overvåkingsdata og undersøkelser gir dette grunnlag for å klassifisere 
vannforekomstene i en av fem klasser, fra svært god til svært dårlig.  
 
I forbindelse med arbeidene med vannområdene ble vannforekomstene klassifisert og det er 
utarbeidet fakta-ark som beskriver tilstand og behov for avlastning i de største vassdragene for å 
nå mål om god tilstand innen 2021. En oppsummering av funnene illustreres i figurene under.  
NIVA har konkludert med at tilstanden for vassdragene i Nes er fra moderat til svært dårlig. I 
henhold til vanndirektivets målsetting om god tilstand, betyr det at Nes kommune må iverksette 
tiltak for å nå miljømålene. 
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Figur 4: Resultater fra overvåkning av vassdragene i Nes (Faktaark for Vassdrag,Vannområde 
Øyeren. 2015) 
 

Jordbruksareal utgjør til sammen 22 % av kommunens totale areal. Den viktigste 
forurensningskilden til vann fra landbruket er fra avrenning av kornarealer, både som 
overflateavrenning og via nedgravde drensrør. Jordbruksarealet er inndelt i erosjonsklasser. 
Nesten all dyrket mark i kommunen er erosjonskartlagt. I 2014 ble det registrert totalt 131.000 
dekar dyrket mark (korn, eng og andre vekster).  
 
Kommunen har en stor andel boliger og hytter i spredt bebyggelse som ikke er tilknyttet 
kommunalt avløp. Av disse har en stor andel kun begrenset rensing med slamavskiller, disse 
følges opp gjennom vedtatt plan for oppgradering av private avløpsrenseanlegg 2016-2022. En 
av de største utfordringene innenfor avløpssektoren er innlekking av fremmedvann til 
avløpsledninger (både private og kommunale), dette medfører utslipp til vassdrag (se kapittel 
Spillvann for mer informasjon). Utslipp fra spredt bosetting og tilførsler fra landbruket utgjør i dag 
et større forurensingsproblem enn det kommunale avløpssystemet.  
 

  Kampåa                 Dyståa            Drogga 
 

       

                Sagstuåa                 Uåa     Glomma 
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Nes har som mange andre kommuner også en del eldre private søppelfyllinger. Avrenning herfra 
kan forurense lokale vannforekomster med miljøgifter. Nes kommune har liten oversikt over 
private søppelfyllinger. For å få større kontroll over mulig påvirkning på vannmiljøet fra private 
søppelfyllinger vil det være nødvendig med økte ressurser.   
 
De viktigste brukerinteressene for vannforekomstene i Nes er bading, rekreasjon og fritidsfiske. 
Det er også flere etablerte fritidsbåthavner både i Glomma og Vorma. I tillegg er det tilrettelagte 
badeplasser sju steder i kommunen. Fritidsfiske foregår først og fremst i Glomma og Vorma, men 
det fiskes også mye i de større åene. I tillegg benyttes vassdragene noe til jordbruksvanning og 
kraftproduksjon. Dragsjøen er drikkevannskilde for Årnes vannverk og Glomma er 
drikkevannskilde for kommunene videre nedstrøms Nes. 
 

Strategier  
 

Bidra til godt arbeid i 
aktuelle vannområder 
 

Nes kommune skal være en aktiv deltaker i arbeidet innenfor 
vannområdene Øyeren og Hurdalvassdraget/Vorma. 

Opprettholde fokus 
på vannmiljø i arbeid 
med avløp 
 

Hensyn til vannmiljø er ivaretatt ved prioritering av avløpstiltakene. 
Vannmiljø skal fortsette å være motivasjonen for god 
avløpshåndtering. 

Fokus på vannmiljø i 
plansaker 

Hensynet til vannmiljø skal inkluderes i all relevant planlegging 
(kommuneplan, reguleringsplaner osv).  

 

 
 
Mer informasjon om EUs vanndirektiv og arbeidet knyttet til vannområdene finnes på: 

 Hjemmesiden for vannområdet Øyeren: http://vo-øyeren.no/ 

 Hjemmesiden for vannområdet Hurdal/Vorma: http://www.huvo.no/ 

 Vannportalen (driftes av miljødirektoratet): http://www.vannportalen.no/ 

http://vo-øyeren.no/
http://www.huvo.no/
http://www.vannportalen.no/
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Overordnede strategier 
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Rekruttere og beholde 
kompetanse 

Det er behov for å opprette stillinger for å dekke oppgaver som 
kart og modellering, oppfølging av utbyggingsområder i 
planprosess, byggesak og utførelse, kartlegging av 
fremmedvann på spillvannsnettet, oppfølging av forurensning og 
miljøsaker, tilsyn og pålegg til virksomheter med påslipp til 
avløpsnettet og fare for tilbakeslag på vannnettet og kommunale 
avgifter. En utøkelse av staben kan legge til rette for å oppfylle 
lovpålagte oppgaver i samsvar med vekst i kommunen og 
fremme trivsel.  
 

Opprettholde og styrke 
bruk av GIS-verktøy 

Avvik og hendelser på ledningsnettet er tenkt registrert i GIS-
verktøyet for å optimalisere drift og vedlikehold av ledningsnettet.  
 

Opprettholde og styrke 
god kommunikasjon med 
abonnentene 

Abonnentene gis informasjon via ulike kanaler som kommunens 
offisielle nettside,Facebook, lokalavis, UMS (varslingssystem via 
SMS som brukes ved stenging av vann eller andre direkte 
påvirkninger på abonnenten), brev i posten (informasjon om 
prosjekter som berører abonnenten direkte). 

God oppfølging av 
utbyggere 

Det anses som naturlig at utbygger må bære en del av 
kostnadene knyttet til eventuell oppgradering av ledningsnett 
som er forårsaket av aktuell utbygging. Utbyggingsavtaler er et 
virkemiddel for å sikre en fordeling av kostnader mellom 
utbygger og kommunen. En forutsetning for utarbeidelse og 
oppfølging av utbyggingsavtaler er god kommunikasjon med 
fagområdene Plan og Byggesak. 
  

Synliggjøre verdien, 
kostnader og utfordringer 
ved forvaltning av 
ledningsnett for publikum 

Det åpnes for kontakt mot skoleklasser og gjennomføring av 
enkle informasjonskampanjer rettet mot barn og ungdom. 
Hensikten er å skape en nysgjerrighet og bevissthet rundt 
kommunens arbeid med å levere drikkevann. Virkemidler er for 
eksempel vannflasker og brosjyrer.  
 

Synliggjøre verdien, 
kostnader og utfordringer 
ved forvaltning av 
ledningsnett for 
beslutningstakere 
 

Det er ønskelig å styrke engasjementet ved å informere nøytral 
fagkunnskap internt og eksternt for å bevisstgjøre om aktuelle 
utfordringer og tilhørende kostnader. 

Kontinuerlig fokus på å 
optimalisere driftsrutiner 
og driftsplaner 

For optimal gjennomføring er det avgjørende å kartlegge 
kunnskap og detaljer om ledningsnettets funksjoner. Dette vil 
gjøre det enklere for nye medarbeidere å skaffe seg oversikt. 
Kunnskap skal foreligge skriftlig. Det skal lages aktivitetsplan for 
hvert år som beskriver oppgaver og prioriteringer gjennom året 
. 

Helhetlig definisjon av 
hovedledninger og private 
stikkledninger 

Pr i dag er eierforhold til stikkledninger ulikt definert i kommunen. 
Det antas at noen ulikheter har oppstått ved sammenslåing av 
små vannverk internt i kommunen. Det er behov for en uniform 
og juridisk gjeldende definisjon på hovednett og privat 
stikkledningsnett for alle abonnenter. Det vil bli utført en 
utredning av forholdene i det kommunale vannverkets 
forsyningsområde og innhentet erfaringer fra andre kommuner. 
Konsekvensene kan bli at eierforholdet til enkelte ledninger 
endres og gir abonnentene større ansvar for vedlikehold og 
rehabilitering av privat stikkledning. Det er naturlig å vurdere et 
felles grensesnitt for vann- og avløpsledninger.  
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Pålegge oppgradering av 
stikkledning 

I sammenheng med rehabilitering av hovednettet er det naturlig 
å pålegge abonnentene oppgradering av privat stikkledning. 
Dette vil ha betydelig effekt i forhold til å begrense tap av vann 
grunnet lekkasjer samt begrense inn- og utlekking på 
spillvannsnettet.  
 

Styrket internt samarbeid i 
kommunen 

For å sikre felles forståelse for utfordringer med klimatilpasning 
og enhetlig kommunikasjon utad er samarbeid essensielt. Det 
opprettes arbeidsgruppe med representanter fra fagområder 
Plan, Byggesak, Landbruk og Samferdsel, Vannmiljø, Vann og 
Avløp. 
 

Styrke det interkommunale 
samarbeidet 
 

Større fagmiljøer vil lettere finne gode løsninger på felles 
problemstillinger. Det bør derfor prioriteres å delta i felles 
faggrupper.  

Fornyelse og utvidelse av 
ledningsnettet  
 

Investeringsprosjekter er definert i Tiltaksplan Vann og Avløp 
(vedlegg 1). Årlige aktivitetsplaner definerer prosjekter som 
gjennomføres i egen regi.  
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Tiltaksplan vann og avløp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Spillvannsledning i Glomma, Årnes, 2015. Foto: Thomas Løkenlien Sørby 
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Rammer for tiltakene 
 
Planen er basert på en omfattende gjennomgang av kommunens VA-installasjoner, kommende 
utbyggingsplaner, notat for modellering av vann-nettet i Nes kommune, systemanalyse for 
spillvannsnettet, risiko- og sårbarhetsanalyse avløp, og erfaringer fra driftsavdelingen.  
 
Det er en forutsetning at prioriteringer i henhold til Tiltaksplanen legges til grunn i kommunens 
årlige økonomiplaner. Det legges opp til at planen gjennomgår en årlig revisjon slik at nye tiltak 
kan defineres og prioriteres inn i planen. På denne måten vil planen være et nyttig verktøy 
gjennom hele planperioden selv om det foretas omfattende omprioriteringer. Nye tiltak kan blant 
annet tilkomme som følge av kartlegging av inn-/utlekking og andre uforutsette hendelser. 
 
I Tiltaksplan Vann og Avløp er det oppgitt bakgrunn og kostnadsramme for hvert enkelt tiltak.  
Tiltaksplan Vann og Avløp inneholder også et oversiktskart og detaljkart over tiltakene.  
 
Planen omfatter investeringsprosjekter. Mindre tiltak som følges opp av driftspersonell er oppført i 
egen aktivitetsplan for driftsavdelingen.  
 
Det er lagt opp til en ambisiøs tiltaksplan som krever stor gjennomføringskraft. For å gjennomføre 
tiltakene er det viktig at det avsettes eller innhentes tilstrekkelige ressurser. 
 
Oppsummert for perioden 2016 – 2025 legges det opp til investeringer for ca. 256 millioner. 
 
 

Bakgrunnen for de foreslåtte og prioriterte tiltak  
 
Generelt 

 Foreta en fornyelse av vann- og avløpsnettet slik at ikke ytterligere forringelse finner sted 

 Tilrettelegge for økt utvikling av kommunen 

 Forebygge og begrense skader på eiendom, som f.eks. ved kjelleroversvømmelse, 
utgraving av veger mm 

Vann 

 Styrke ringforbindelser på vannforsyningsnettet for å sikre vannforsyning ved brudd 

 Økt utskiftingstakt på vannledninger 

 Redusere antallet lekkasjer fra vannledningsnettet 
Spillvann 

 Forbedre økologisk tilstand i vassdragene 

 Redusere innlekking av fremmedvann som belaster avløpsanlegget unødig og forårsaker 
overløp på pumpestasjoner 

 Redusere utlekking fra avløpsnettet til grunn og overvann 

 Øke tilknytningen til offentlig ledningsnett av eiendommer som har private løsninger  

 Ivareta en fortsatt høy standard på avløpsrenseanlegget 
Overvann 

 Ivareta god overvannshåndtering 

 Redusere skadene ved ekstremnedbør 
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Strategier 
 

Lovverk 
 

Gjeldende lover og regelverk, VA-norm og standard 
abonnementsvilkår følges. 
 

Faglige vurderinger 
og teknologi 
 

Det er helt sentralt at faglige vurderinger og bruk av beste 
tilgjengelige teknologi alltid skal være styrende for å oppnå 
målsetting. 
 
No-Dig skal sterkere inn som en aktuell måte å fornye 
ledningsnettet på. 
 

Intern koordinering 
 

Vann, spillvann og overvann skal søkes koordinert der det er 
aktuelt å fornye minst en av ledningene. Det samme gjelder mot 
kommunens samferdselsprosjekter, Årnes Vannverk etc.  
 

Ekstern koordinering Det skal tilstrebes å koordinere tiltakene med øvrige myndigheter 
fortrinnsvis innen infrastruktur der det er aktuelt, som Akershus 
Energi, Statens vegvesen, NVE, Hafslund, BaneNOR, fiber-
leverandører, Telenor etc. 
 

Økonomi Det skal tilstrebes fornyelse av lengre strekninger for å redusere 
kostnadene. 
 

 
 
 

Gebyrutvikling 
 
Gebyrutvikling basert på investeringsprosjektene i tabell 1 er illustrert i figur 5.  
 

 
 
Figur 5: Forventet gebyrutvikling fram til 2030 etter gjennomføring av planlagte prosjekter 
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Forutsetninger som er lagt til grunn ved simulering av avgiftene i 2016 – 2025: 

 Rentenivå er 1,95 % de fire første årene, deretter settes renta opp 0,5% hvert år til maks 
5% 

 Driftsbudsjettet økes årlig med 3% 

 Det opprettes to nye stillinger, prosjektleder og konsulent, som lønnes på 
ansvarsområdene Vann og Avløp (opprettet i 2017)  

 Forventet årlig økning av abonnenter:  
o Vann – 35 stk.  
o Avløp – 140 stk. 

 Gjennomsnittlig investeringstakt for 10-årsperioden opprettholdes ut simuleringsperiode 
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Vedlegg 
 

1. Vedlegg til Tiltaksplan vann og avløp, rev. D, 21.6.2019, inneholder: 

 Tiltaksoversikt 

 Oversiktskart over tiltak 

 Detaljkart over tiltak 
2. Vannforsyningsområdene i Nes kommune, 12.1.2016 (kart) 
3. Simulering av vann- og avløpsgebyrer, Momentum Consulting, oversendt 17.11.2015 
4. Saksprotokoll sak PS 89/16 «2. gangs behandling av Hovedplan for vann, avløp og 

vannmiljø 2016 – 2025 – Nes kommune» fra kommunestyremøte 21.6.2016 
5. Saksprotokoll sak PS 56/20 «Revisjon D - Hovedplan vann, avløp og vannmiljø 2016 – 

2025» fra møte i Formannskapet 12.5.2020 
 



TILTAKSOVERSIKT -  TILTAKSPLAN VANN OG AVLØP Rev. C 10.04.2018

Nr.

Prosjekt-

nr. Tiltak

Lengde 

SP (m)

Lengde 

OV (m)

Lengde 

V (m)

Antatt kostnad  i 

mill.kr. eks. mva. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Sluttkostnad i 

kr.eks. mva

Slutt-

evaluering Samarbeid Bakgrunn Tiltak omfatter

1

00968002 

+ 

00968006

SP - Årnes - Fjellfoten . Overføringsanlegg 

spillvann - Løkenporten - Høieveien -Fjellfoten RA 

+ PST Høievegen 4 800     25,0 X X 25 631 351,16   X

Avskjære Årnes sentrum og gi forsterket kapasitet i 

Årnes. 

2 01668220 V - Stang - Finstadteiet - Rehabilitering 3 850    11,6 X 7 544 643,20     X Behov for økt kapasitet (brannvannsdekning) Ny dim 225

3 01768001 SP - Betel - Auli - Rehabilitering 1 080     1,6 X ÅVV + SVV

ny gangvei (SVV)  utløser rehabilitering av eldre 

pumpeledning

4 01668210 Kampå - Låvegg - Rehabilitering tverrforbindelse 3 800    11,4 X Gammel ledning i dårlig stand blokking av ledning på land - Ny dim 225

46 01668500

V + SP + OV - Movegen - Fenstad - Rehabilitering 

og utvidelse kommunalt nett 450         100         450       2,5 20 % 80 %

Samferdsel 

og Eidsiva

Innspill fra innbyggere i Åland og omegn 30.04.2016 i 

høringsperioden av planen. Vannledning langs 

Movegen anslått fra 1950. Prioriteres og utløses av 

vegprosjektet  Movegen og Kårstad bru.

Rehabilitering av V. Oppdimensjoneres til 225mm 

vannledning. Ny SP 110mm pumpeledning, 

pumpestasjon og OV-ledning.

46 01668500

V + SP + OV - Movegen - Fenstad - Rehabilitering 

og utvidelse kommunalt nett 450         100         450       2,5 20 % 80 %

Samferdsel 

og Eidsiva

Innspill fra innbyggere i Åland og omegn 30.04.2016 i 

høringsperioden av planen. Vannledning langs 

Movegen anslått fra 1950. Prioriteres og utløses av 

vegprosjektet  Movegen og Kårstad bru.

Rehabilitering av V. Oppdimensjoneres til 225mm 

vannledning. Ny SP 110mm pumpeledning, 

pumpestasjon og OV-ledning.

5 01668010 SP - Ringnes Pumpestasjon - Flyttes 3,0 X

stasjonen har dårlig kapasitet (ved snøsmelting og mye 

nedbør) og er flomutsatt. Dette tiltaket forbedrer også 

situasjonen på Hagaevja PST slik at overløpsdrift 

reduseres og denne settes til kategori gul eller grønn i  

ROS.  

Stasjonen flyttes, ny plassering av PST og omlegging av 

ledninger fra jernebaneundergang til PST

6 01668020 SP - Uvesund - Hunstadvegen -  Sanering 150         1,5 X

Redusere utslipp til elv. Boliger med septik tilknyttet 

ledning med utslipp til elv. Betaler kommunale 

avgifter. 

Oppgraderes med tilknytning til eksisterende 

pumpeledning. 7 boliger skal tilknyttes + ny (privat?) 

pumpestasjon 

7 01668030 SP - Auli del 2 - Rehabilitering 1 175     1 175      12,0 X X ÅVV

Eldre ledningsnett i dårlig forfatning. Store mengder 

fremmedvann, samt utlekking av spillvann. Hyppig 

overløpsdrift ved pst. Rehabilitering av OV og SP, oppdimensjonering OV?

8 01768215

V - Vormsund(Eurosenteret) - Roterud - 

Rehabilitering og oppdimensjonering 3 340    6,7 X X SVV Behov for økt kapasitet (brannvannsdekning) Ny dim 225

9 01768215

SP - Vormsund (Euroseneteret) - Roterud - 

Utvidelse kommunalt nett 3 340     6,7 X X SVV

Vann skal legge ny ledning, tar med seg SP - ledning for 

å knytte hus i området til kommunalt nett. Synergi 

med gang/sykkelvei

Tiltaket omfatter legging  av SP + VL i samme grøft. 

Kostnadsfordeling 50/50. Område 44 kan bli tilknyttet, 

dvs ca 74 hustander.

10 01768015 OV - Kampåa - Rehabilitering 500         3,0 X X SP/OV?

Dårlige ledninger.  tilstand må undersøkes. 500 m 

stålrør (GAL) fra 1979 

Vurdere strømpeløsning, tilstand må undersøkes. 

Ligger alene, dimensjon 400 mm stål (GAL)fra 1976. 

Vurderer å åpne bekken på deler av strekket

11 01768020

SP - Funnefoss Pumpestasjon- Nytt utslippspunkt 

overløp 250         1,5 X Overløp påvirker pr i dag badeplass

Flytte utslippspunkt overløp nedenfor badestrand, 

legges ut i hovedstrømmen i Glomma.  Styrt boring 

gjennom fjell. Eksisterende prosjektering/beskrivelse?? 

Ses i sammenheng med driftsprosjekt utskifting av 

pumper

13 01668040

SP -  Årnes, vest for Glomma - Utvidelse av 

kommunalt nett. *Avhenger av tiltak 19      1 270 5,9 X X

SVV, 

Hafslund, 

Samferdsel

Område er ikke tilknyttet kommunalt nett i dag. 

Beregnet nåverdi (0,98) i forhold til privat 

enkelthusanlegg. Beboere i området har sterkt ønske 

om å tilknytte seg kommunalt nett.

Område 47 i rapport Vurdering av økt tilknytning. Tiltak 

omfatter legging av ca 800 kommunal SP-ledning + 

kryssing av Glomma 470 m. 35 hustander. Merk: 

dårlige grunnforhold, rasutsatt. Må ta hensyn til 48.

23 01868201

V - Fenstad Auto - Frilset - Rehabilitering (østre 

Fenstad) 6 530    19,6 X Gamle støpejernsrør i dårlig stand

Ny dim 160? Pga brannkrav. Vurdere legging av 

pumpeledning spillvann, ref område 7 Skoglundrapport

14 01868001 OV - Brårud - Rehabilitering 420         3,4 X

Eldre overvannsanlegg i stål fra 1975, surt vann.  

tilstand kjent, ledning er ødelagt i bunn. 800 mm 

støpejernsledning Strømpeløsning lagt til grunn for kostnad

15 01868002 SP - Vormsund Øst Pumpestasjon - Flyttes 2,0 X

Pumpestasjon er slitt, må ha ny tavle, overbygg og 

rør/pumper, bedre selvrensing på pumpeledning. 

Forhold rundt vanskeligjør graving/utskifting. Flyttes på 

andre side av E16. Optimalisere driften. Må inn på 

overvåking. 

16 01868003 OV - Skogrand - Rehabilitering 430         2,6 X Eldre overvannsanlegg i stål 500 mm fra 1978. Vurdere strømpeløsning

17 01768220 V - Fornyelse Sør-Odal vannverk*** 3,0 X Utskifting av membraner, tidspunkt er usikkert

18

V - Vestre Fenstad (Brårud) - Baarstad - 

Rehabilitering 5 420    16,3 X

Gamle støpejernsrør i dårlig stand og behov for  

kapasitetsøkning

Ny dim 160? Pga brannkrav. Vurdere legging av 

pumpeledning spillvann, ref område 39 

Skoglundrapport

19

SP -  Bjørkerud -Mo-Furuset - Utvdidelse 

kommunalt nett. *Avhenger av tiltak 13      2 100 2,8 X ÅVV?

Område er ikke tilknyttet kommunalt nett i dag. Lav 

nåverdi (0,73) i forhold til privat enkelthusanlegg. 

Kommunal ledninger ligger i nærheten. Forutsetter 

gjennomføring av område 47

Område 48  i rapport Vurdering av økt tilknytning. 

Tiltaket omfatter legging av ca 670 m med SP-ledning 

konvensjonell grøft +  1430 m med jordgrøft 

trykkavløp. 42 husstander.



Nr.

Prosjekt-

nr. Tiltak

Lengde 

SP (m)

Lengde 

OV (m)

Lengde 

V (m)

Antatt kostnad  i 

mill.kr. eks. mva. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Sluttkostnad i 

kr.eks. mva

Slutt-

evaluering Samarbeid Bakgrunn Tiltak omfatter

20 SP -  Kingelåsen - Utvidelse av kommunalt nett      1 030 1,4 X

Område er ikke tilknyttet kommunalt nett i dag. Lav 

nåverdi (0,67) i forhold til privat enkelthusanlegg. 

Kommunal ledninger ligger i nærheten.

Område 6 i rapport av Vurdering av økt tilknytning. 

Tiltaket omfatter legging av ca 330 m med SP-ledning 

konvensjonell grøft +  700 m med jordgrøft trykkavløp. 

21 husstander.

21 SP - Kirkevegen - Sanering av AF-ledning          100          160 1,1 X AF-ledning i Årnes sentrum 

Legge separat spillvann og overvann? Må utrede behov 

for overvannsledning fra bolig, mulig å håndtere lokalt? 

Kjeller? 100 m SP + OV  og 60 m OV

22 SP -  - Mogard - Utvidelse kommunalt nett 80           0,2 X

Område er ikke tilknyttet kommunalt nett i dag. Lav 

nåverdi (0,57) i forhold til privat enkelthusanlegg. 

Område 45 i rapport Vurdering av økt tilknytning. 

Tiltaket omfatter legging 80 m kommunal jordgrøft. 10 

husstander.

44 SP - Nedre Grue - Utvidelse kommunalt nett 400         0,4 X

Område er ikke tilknyttet kommuanlt nett i dag. 

Beregnet lav nåverdi (0,75) i forhold til privat 

enkelthusanlegg. 

Område 67 i rapport Vurdering av økt tilknytning - 

Tiltaket omfatter legging av ca 400 m SP-ledning med 

kommunal grøft, trykkavløp. 10 husstander

12 01868202

V - Vormsund (Henaug) - Finstadteiet del 2 - 

Rehabilitering 2 240    6,7 X

Gamle støpejernsrør i dårlig stand og behov for  

kapasitetsøkning Ny dim 160?

24 SP - Hillestad - Nyhus - Utvidelse kommunalt nett 240         0,2 X ÅVV?

Område er ikke tilknyttet kommunalt nett i dag. Lav 

nåverdi (0,55 ) i forhold til privat enkelthusanlegg. 

Område 70 i rapport Vurdering av økt tilknytning. 

Tiltaket omfatter legging av ca 240 m SP-ledning i 

kommunal jordgrøft, konvensjonell. 10 husstander

25 OV - Fjellfoten boligfelt 1 - Rehabilitering 730         2,9 X

Dårlig tilstand, kollaps av ledning vil gi store 

konsekvenser

vurdere strømpeløsning, tilstand må undersøkes. Ligger 

alene, dimensjon 400 mm stål (GAL)fra 1976.

26 OV - Fjellfoten boligfelt  2 - Rehabilitering 740         3,0 X Store korrosjonsskader. 

Vær oppmerksom på grunnforhold, 4000 kr/m, vurdere 

strømpeløsning, tilstand må undersøkes. Ligger 

sammen med avløpsledning i god stand, fare for at 

denne påvirkes om OV forfaller. Ligger stedvis  grunt og 

dypt. 

27 SP -  Heggtveit-Myrset - Utvidelse kommunalt nett 600         0,6 X ÅVV?

Område er ikke tilknyttet kommuanlt nett i dag. 

Beregnet lav nåverdi (0,75) i forhold til privat 

enkelthusanlegg. 

Område 79. Tiltaket omfatter legging av ca 600 m med 

SP-ledning kommunal grøft, trykkavløp. 11 hustander.

28

SP - Svarverud - Skogrovegen - Bekkefaret - 

Rehabilitering      1 100       1 500 12,0 X X ÅVV

Eldre ledningsnett i dårlig forfatning. Store mengder 

fremmedvann, samt utlekking av spillvann.

29

V - Barstad (Øvre Fenstad)- Bøhn - Ny 

tverrforbindelse 2 020    10,1 X Forsterket leveringssikkerhet Ny elvekryssing, dim 160

30 SP - Vormsund Sør - Utvidelse kommunalt nett 280         0,8 X ÅVV?

Område er ikke tilknyttet kommunalt nett i dag. Lav 

nåverdi (0,65) i forhold til privat enkelthusanlegg. 

Område 86 i rapport Vurdering av økt tilknytning. 

Legging av SP-ledning langs Vormsundvegen.  14 

hustander.

31

SP - Overføringsledning Auli - fjellfoten - 

Utredning/prosjektering*** 1,5 X

Forventet utbygging innen neste 10 år - ca 60 - 100 

enheter. Avhenger også av Sørum. Begrenset kapasitet 

på eksisterende ledningsnett.

32

SP - Holtebråten -Lyrstad - Utvidelse kommunalt 

nett 530         0,5 X

Område er ikke tilknyttet kommunalt nett i dag. Lav 

nåverdi (0,77) i forhold til privat enkelthusanlegg. 

Kommunal ledninger ligger i nærheten.

Område 4 i rapport  Vurdering av økt tilknytning. 

Tiltaket omfatter legging av ca 530 m med SP-ledning 

kommunal grøft, trykkavløp. 9 husstander

33 SP - Fjuk - Rehabilitering      2 200       2 200 15,4 X X

Eldre ledningsnett i dårlig forfatning. Store mengder 

fremmedvann, samt utlekking av spillvann.

34 V - Arnstadminnet - Ringsby - Rehabilitering 3 710    10,5 X Gamle støpejernsrør i dårlig stand Ny dim 160

35

SP - Inngjerdingen - Ringsby - Utvidelse 

kommunalt nett 1 230     3,1 X

Det er behov for å legge ny VL-ledning, legger SP-

ledning i samme grøft for å knytte hus langs 

strekningen til kommunalt nett.

SP-og VL i samme grøft. Kostnadsfordeling 50/50. 

Område 15  ca 37 hustander.

36 SP - Brårud sør - Utvidelse kommunalt nett          710 0,9 X Nåverdi 0,72

område 38 i rapport Vurdering av økt tilknytning. 

Oppdimensjonering av 100 m SP 110mm og trykkavløp 

610 m 63mm fra hovedledning fra Brårudfeltet. 14 

husstander

37 SP- Møllerstua - Rehabilitering            80          200 1,4 X

Eldre ledningsnett i dårlig forfatning. Antatt mye 

fremmedvann, samt utlekking av spillvann.

38 SP - Sagveien - Rehabilitering 100         100         0,7 X

Eldre ledningsnett i dårlig forfatning. Antatt mye 

fremmedvann, samt utlekking av spillvann.

39 V - Finstadteiet - Låvegg - Rehabilitering 4 560    13,7 X Gamle støpejernsrør i dårlig stand Ny dim 225

40 V - Vormlia og Svingen - Rehabilitering 880       3,5 X

Spillvannsledningene er dårlige, skifter ut VL i samme 

grøft Kostnadsfordeling 50/50

41 SP - Vormlia og Svingen - Rehabilitering          900          930 3,7 X

Eldre ledningsnett i dårlig forfatning. Store mengder 

fremmedvann, samt utlekking av spillvann.

Ligger sammen med vannledning tilhørende Nes 

kommune, delvis fra støpejern fra 50-tallet og PE fra 80-

tallet, og overvann og pumpeledning spillvann. Skifte ut 

alle ledningene i samme grøft. 



Nr.

Prosjekt-

nr. Tiltak

Lengde 

SP (m)

Lengde 

OV (m)

Lengde 

V (m)

Antatt kostnad  i 

mill.kr. eks. mva. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Sluttkostnad i 

kr.eks. mva

Slutt-

evaluering Samarbeid Bakgrunn Tiltak omfatter

42 OV - Opakermoen - Rehabilitering 530         3,2 X

Eldre overvannsanlegg i stål, mye krater/bekkeinnløp. 

500 mm fra 1975 - 1978 Vurdere strømpeløsning

43 SP -  Svanfossvegen - Utvidelse kommunalt nett 160         0,2 X

Område er ikke tilknyttet kommunalt nett i dag. Lav 

nåverdi (0,66) i forhold til privat enkelthusanlegg. 

Kommunal ledninger ligger i nærheten. Avhengig av 

kommunal overtakelse av Østereng

Område 83 i rapport Vurdering av økt tilknytning - 

Tiltaket omfatter legging av ca 160 m med SP-ledning 

kommunal grøft, trykkavløp. 10 husstander

45 V - Holsjordet -flytting av ledning 0,3 X ledning går gjennom Bjørkeliagarasjen Legge ny ledning rundt bygget, dim 160

Total 24 555   10 065    37 250  242,4 33 175 994,36   

Totalt antall meter utvidelse kommunalt nett 13 880   100         

Totalt antall meter fornyelse kommunalt nett 10 225   10 165    37 250  

Fornyelsestakt 0,7 0,8 1,1

Snittkostnad pr år 24,2

*** = Nr 17 og 31 har ikke detaljkart.
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Momentum Selvkost AS Blindernveien 5 Telefon 22 360 160 post@selvkost.no 

Org.nr. NO 998 321 921 MVA 0361 Oslo  www.selvkost.no 

1 Simulering av vann- og avløpsgebyrer 

1.1 Innledning 
Momentum Selvkost AS (heretter kalt Momentum) har på oppdrag fra Nes kommune i Akershus utarbeidet en 
scenarioanalyse for å redegjøre for effekten på vann- og avløpsgebyrene ved ulik investeringstakt. Momentum har 
over 10 års erfaring som rådgiver og programvareleverandør innen selvkostområdet. Per i dag benytter over 220 
selvkostkunder vårt selvkostverktøy.  

2 Redegjørelse av forutsetningene tatt i analysen 

2.1 Driftskostnader 
Kommunens årsprognoser for vann og avløp er lagt til grunn for 2015 med tanke på å få en forventet størrelse på 
selvkostfondet ved inngangen til analyseperioden.  

Kommunens budsjett for 2016 med en årlig økning på 3% er brukt som grunnlag for de direkte driftskostnadene for 
perioden. I tillegg økes bemanningen med to årsverk likt fordelt mellom vann og avløp fra 2016. Dette medfører en 
økning med 700.000 kroner på både vann og avløp, og dette er antatt å være en varig endring. 

For de indirekte kostnadene er det lagt opp til en årlig økning på 3%, med utgangspunkt i de faktiske kostnadene 
fra etterkalkylen av 2014. 

2.2 Økning i antall abonnenter 
Det er lagt til grunn en økning i antall abonnenter med henholdsvis 35 på vann og 140 på avløp hvert år. 

Nye abonnentene er forventet å betale 1 fastledd, samt det gjennomsnittlige forbruket etter areal per abonnent 
basert på totalt fakturert kubikkmeter etter areal for 2015. For vann tilsvarer dette i underkant av 155 m3, og i 
underkant av 130 m3 for avløp. 

Det er forutsatt at alle nye abonnenter betaler et tilknytningsgebyr som tilsvarer en bolig på under 200 m2, og at de 
dermed ikke betaler tillegg per m2. 

2.3 Kalkulatorisk rente 
Kalkulatorisk rentekostnad, eller alternativkostnad, er den avkastning kommunen alternativt kan oppnå ved 
plassering av netto investeringsbeløp i markedet. I selvkostkalkylen skal kostnadene være uavhengig av 
finansieringsform. Derfor benyttes det i beregningene en kalkylerente framfor den faktiske renten som kommunen 
står overfor. Kalkylerenten er gitt av Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-
3-14) til å være lik årsgjennomsnittet for den 5-årige SWAP-renten med et tillegg på ½ prosentpoeng. 

Det legges opp til to ulike rentescenarier i analysene. Dette for å illustrere effekten av en eventuell renteøkning i 
perioden. I scenario A settes renten likt i hele perioden på 1,95% inklusiv påslag. Det tilsvarer gjennomsnittsrenten 
for 2015 til og med oktober, samt at gjennomsnittsrenten for oktober videreføres for november og desember. I 
scenario B settes renten likt som i scenario A i økonomiplan perioden, men økes med 0,5% fra 2020. Kalkylerenten 
begrenses oppad til 5% inklusiv påslaget.  

2.4 Overstyring av selvkostmodellen 
For å videreføre gebyrsatsene for 2015 måtte selvkostmodellen overstyres i 2016. Overstyringen fordeles ut over 
de 6 påfølgende årene for å sikre at selvkostfondet blir håndtert riktig i selvkostmodellen. Dette gjelder for både vann 
og avløp 
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2.6 Investeringer etter endt investeringsplan 
For alternativ 1 og 2 er det lagt opp til at den gjennomsnittlige investeringstakten for 10-års planen blir investert årlig 
frem til 2028 da alternativ 3 har siste år med investeringer. 

For vann innebærer det en årlig investering på 11,3 millioner kroner. Tilsvarende tall for Avløp er 11,7 millioner 
kroner. Det er forutsatt at hele den årlige investeringssummen medgår til investeringer som etter § 8 i Forskrift om 
årsregnskap og årsberetning har en økonomisk levetid på 40 år. 

 

Tom Rune Bjanes 

Konsulent 

Momentum Selvkost AS 



Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.06.2016

Kommunestyrets enstemmige vedtak (35 stemmer):

1. Hovedplan for vann, avløp og vannmiljø 2016 – 2025 med tilhørende tiltaksplan vedtas 

med følgende endringer som følge av innkommet innspill og uttalelse etter offentlig 

ettersyn:

- Det legges til tiltak nr. 46 i tiltaksplanen. Vannledning langs Movegen 

rehabiliteres, og det legges ny avløpsledning i Movegen for avkloakkering av 

husstander langs Ålandsvegen og omegn.

- Strategien Opprettholde og styrke bruk av GIS-verktøy, innenfor hvert 

fagområde, er presisert. Avvik og hendelser på ledningsnettet registreres i GIS-

verktøyet for å optimalisere drift og vedlikehold av ledningsnettet.

2. Det opprettes en stilling som prosjektleder for gjennomføring av vann- og 

avløpsprosjekter. 

3. Stillingen finansieres innenfor selvkostområdene for vann og avløp og er kalkulert inn i 

hovedplanens oversikt over gebyrutvikling. 

4. Den langsiktige strategien for vannforsyningssikkerheten bør også inneholde en 

vurdering av renset elvevann fra Vorma/Glomma som vannforsyningskilde. Vurderingen 

gjennomføres i løpet av handlingsprogramperioden 2016-19.
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Saksprotokoll i Formannskapet - 12.05.2020 
 
Formannskapets enstemmige vedtak (11 stemmer): 
 
Hovedplan vann, avløp og vannmiljø 2016 – 2025, revisjon D datert 21.06,2019 tas til orientering.  
 
Det utarbeides ny Hovedplan vann, avløp og vannmiljø. Arbeidet ses i sammenheng med 
rulleringen av kommuneplanen, og sluttføres i etterkant av vedtak av ny kommuneplan. 
 
 
Følgende oversendes rådmannen og tas med i det videre arbeidet: 
 
Grunnet total mangel på vannforsyning til Fenstad og eventuelt Skogbygda ved feil på hovedtilførsel 
fra Sør-Odal, må reserveforsyning fra Årnes vannverk via Vormsund, Skøienteiet og ved 
Hvamsmoen omgående gjøres operativt. Dersom vanntrykk ikke er tilfredsstillende må 
reservepumpeløsning etableres. 
(Ref. side 9 i Hovedplan for vann og avløp 2016-2015) 
  
Det forventes at en konkret handlingsplan for saken fremlegges til neste utvalgsmøte. 
  
Det refereres videre til siste feil på hovednettet, hvor en del husstander i Fenstad var uten en dråpe 
vann i 26 timer den 06.03.2020. 
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