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Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Vedlegg til hovedplanen 
 
SAMMENDRAG: 
 
Gjeldende hovedplan for vann og avløp (2015 – 2026) er revidert. 
Den reviderte planen gjelder for perioden 2021 – 2030 med tiltenkt ny revidering i 2026. 
Hovedplan vann og avløp 2021 – 2030 er en rammeplan og er som sådan lite detaljert, 
med grove anslag for kostnader som må beregnes nærmere før oppstart av hvert enkelt 
prosjekt. 
Tiltak i handlingsplan for første del av planperioden (2021-2025) kan anses som mer sikre 
enn siste del av perioden (2026 – 2030), da sistnevnte ligger såpass langt fram i tid at de 
kommer etter neste revisjon av hovedplan vann og avløp. Vann og avløpsgebyrene er med 
de investeringer det legges opp til i handlingsplanen ventet å øke med 5% årlig fra 2022 til 
2024. Dette er medregnet generell prisvekst. 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Gjeldende hovedplan for vann og avløp omfattet perioden 2015 – 2026. 
Revidert hovedplan er utarbeidet som en overordnet plan for forsyning av drikkevann og 
håndtering av avløpsvann i Gausdal kommune. Ny planperiode går over 10 år, fra 2021 til 
2030. Formålet med planen er å gi oversikt over hovedlinjene for eksisterende forhold og 
framtidige løsninger for kommunens vannforsynings- og avløpsanlegg. 
 
Situasjon for vannforsyningen på Skei er i dag sårbar. I tørre perioder risikerer man at 
vannkilden ikke har tilstrekkelig kapasitet, og det finnes i dag ingen alternative 
forsyningsmuligheter. I høysesong for hytteferier er produksjonskapasiteten til 
vannbehandlingsanlegget på Skei nærmest fullt utnyttet til å forsyne det antall fritidsboliger 
vi har per i dag. Utredning av mulig ny vannkilde på Skei pågår i et eget prosjekt, og vil kunne 
legges frem for politisk behandling senere i år etter at hovedplan for vann og avløp er 
vedtatt. 



  
 
 

  
 
 

 

Gausdal kommune mangler fullgod reserveforsyning for vannverkene i Forset og på Skei, i 
tilfelle et av disse skulle falle ut. Med bakgrunn i ovennevnte er det i planen foreslått å 
oppgradere, utvide og knytte sammen kommunens hovedvannverk i Forset og på Skei, slik at 
når disse anlegga står ferdige vil de gi kommunen tilstrekkelig sikkerhet til å møte dagens 
krav i Drikkevannsforskriften, og kapasitetsreserver til å møte framtidas behov med 
oppføring av ny bebyggelse. Det er i tillegg foreslått å legge til rette for sammenkobling med 
mulig vannforsyning fra Lillehammer. 
 
Ut fra dette vil hoveddelen av investeringene i planperioden gå til å utvikle kommunens 
vannforsyningsanlegg. 
 
I senere tid er det høystandard fritidsboliger på Skei som har stått for den største 
byggeaktiviteten i kommunen. Dette vil være tilfelle også i tida framover da den totale 
planreserven for Skei-området per i dag består av rundt 1500 enheter, og det er i tillegg til 
planreserven kommet flere innspill om å utvide med nye områder gjennom det pågående 
arbeidet med rullering av kommunedelplan Skei. I revidert hovedplan vann og avløp, er det 
forutsatt at utbyggingstakten på Skei vil ligge på rundt 70 enheter i året for de neste 30-50 
årene. Denne forutsettingen er gjort for at man skal kunne stipulere framtidig vannbehov. 
Hvilket utbyggingsvolum det faktisk legges opp til på Skei avgjøres ikke gjennom hovedplan 
vann og avløp, men gjennom revisjonen av kommunedelplanen for Skei. 
 
Det blir i egne VA-prosjekt vurdert ulike muligheter for å sikre god nok tilgang på drikkevann 
i Forset, på Skei og eventuelt med bidrag fra Lillehammer. For Skei-området er en av 
mulighetene det pekes på å benytte Sjøsetervatnet eller Nisjuvatnet til ny drikkevannskilde. 
Det utredes nå nærmere hvordan dette eventuelt kan gjøres og hva konsekvensene vil være 
av et slik tiltak. Andre aktuelle alternativer utredes parallelt. Utredningen skal legges fram 
som en egen rapport, som forventes å være klar før jul i år. Når utredningen er ferdigstilt – 
og dersom kommunestyret slutter seg til de foreslåtte tiltak – vil det bli igangsatt en 
konsesjonsprosess for ny drikkevannskilde. 
 
Hovedplan vann og avløp er et viktig styringsdokument for vann- og avløpsinvesteringer, 
med tiltak i hele Gausdal kommune – ikke bare for Skei. Dette er bakgrunnen for at planen 
bør kunne vedtas uavhengig av kommunedelplan Skei og uavhengig av rapport med 
utredning av alternative vannkilder på Skei. 
 
VURDERING: 
 
Etter høringsperioden er tiltaksplanen noe endret på: 
Høydebasseng med tilhørende ledningsanlegg i Follebu er flyttet fra uprioritert tiltak, til 
utførelse i 2025. 
Dette er gjort da vi ser tiltaket bør prioriteres høyt for å sikre stabil og god vannforsyning til 
Follebu, samtidig som det er viktig for å åpne for mulig vannforsyning fra Lillehammer til 
Gausdal dersom det skulle bli aktuelt i siste del av planperioden. 



  
 
 

  
 
 

 

Ellers er det gjort et par mindre justeringer i handlingsplanen med bakgrunn i at vi på 
nåværende tidspunkt vet mer om status i pågående og kommende prosjekter enn vi gjorde i 
januar, slik at innholdet i handlingsplanen skal være mest mulig korrekt. 
Det hele anses som en mindre endring som ikke medfører behov for ny høringsperiode. 
Gebyrutviklinga er uforandret. 
 
Utbygging av tiltak for å ruste opp og utvide vannverket på Skei er lagt til siste del av 
planperioden. Dette henger blant annet sammen med at utredning av mulige vannkilder på 
Skei skal ferdigstilles først, samt at hele vannforsyningen for Skei må ses i sammenheng med 
det som besluttes i ny kommunedelplan for Skei. Vi sikrer dermed «riktig» rekkefølge på 
planene ved først å utrede mulige vannforsyningsalternativer, herunder hvor mange nye 
enheter som kan forsvares oppført for de ulike alternativer. Dernest kan man ta stilling til 
hva man vil åpne for i rulleringa av kommunedelplan Skei, slik at man er sikker på at man har 
nok drikkevann. Til sist kommer tiltaka i hovedplan vann og avløp til utførelse, som sikrer at 
man bygger va-anlegg som er riktig dimensjonert for å møte behovet på lang sikt. Det er 
kommunestyret som vedtar hvilke tiltak det bevilges penger til gjennom den årlige 
budsjettbehandlingen. 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling/vedtak: 
Vedlagte forslag til revidert hovedplan vann og avløp 2021 - 2030 vedtas. 
 
Planutvalget behandlet saken, saksnr. 33/21 den 11.06.2021. 
 
Behandling: 
 
Representanten Jan Erik Kristiansen fremmet følgende tilleggsforslag: 
Årlige bevilgninger til investeringer og fastsetting av gebyrer tas ifb. med årlige budsjett-
behandlinger. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig tiltrådt. 
Jan Erik Kristiansens sitt tilleggsforslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
 
Innstilling: 
 
Vedlagte forslag til revidert hovedplan vann og avløp 2021 - 2030 vedtas. 
 
Årlige bevilgninger til investeringer og fastsetting av gebyrer tas ifb. med årlige budsjett-
behandlinger. 


