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Høring
• Planutvalget vedtok å legge planen ut på høring 

12.02.21, høringsfrist 26. mars.

• Kommet 23 høringsinnspill.

• En overvekt av innspillene dreier seg om 
Nisjuvatnet og Sjøsetervatnet som en eventuell ny 
drikkevannskilde.

• Andre myndigheter har bemerket:
- Små og store vannkilder må beskyttes

- Fokus på tilknytning av eksisterende bebyggelse

- Sammenheng mellom forskjellige planer

- Vassdrag og vannmiljø



Høring

- Spredt avløp

- Sanering/fornyelse av ledningsnett

- Overvann/fremmedvann

- Overføring av avløp til Lillehammer 
renseanlegg ang. kapasitet

- Lillehammer er positiv til tettere samarbeid 
innen VA tjenestene

- Det bør legges opp til å være mest mulig 
selvforsynt med vann



Faktaopplysninger

• Skei vannverk kan produsere ca. 1500 m3 pr. 
døgn i normale år.

• Forbruk i påska 2021 ca. 1300 m3 pr. døgn.
• Nytt ledningsnett til Skei legger til rette for 

pumping av ca. 1500 m3 pr. døgn.
• Men har pr. i dag bare ca. 300 m3 «ledig» 

kapasitet som kan pumpes fra Forset til Skei.
• Etter planlagt utbygging ved Forset vannverk kan 

en pumpe 1500 m3 mot Skei.
• Det er tilstrekkelig til å forsyne eksisterende 

hytter, og dagens planreserve for både bygda og 
Skei i normale år.



Sårbarhet
• Dagens situasjon er sårbar. Uhell ved Skei vannverk 

som setter det ut av drift er kritisk.

• Uhell ved Forset vannverk som setter det ut av drift er 
kritisk.

• Vinteren 2011 var krevende med kjøving og lite vann.

• Kommunen må planlegge og dimensjonere også for 
tørre år.

• Derfor er det viktig med ny vannkilde, og utvidelse av 
vannverkene slik at de kan være reserve for hverandre.

• Lillehammer er positive til samarbeid, men kan pr. i dag 
ikke garantere for levering av vann til Gausdal. Må 
utrede framtidige drikkevannskilder først.



Utredning av ny vannkilde
• Utredning av ny vannkilde på Skei pågår.

• Konsekvenser for natur, miljø osv. vil svares opp i 
denne utredningen, og skal bidra til å danne et 
godt beslutningsgrunnlag når kommunestyret 
skal fatte sine beslutninger.

• Kan være ferdig til å behandles politisk mot 
slutten av 2021.

• Alternativer som har vært sett på:
- Rausjøen: Mye humus og høyt fargetall, stor  

forurensningsfare, er konsesjonsbelagt til 
kraftproduksjon.

- Torsdalsvatnet: For lite.



Utredning av ny vannkilde

- Sjøsetervatnet: Utredes

- Nisjuvatnet: Utredes

- Grunnvannsbrønner på Skei: Brønner i fjell gir for lite 
vann. Har ikke funnet egnete løsmasseområder som 
kan gi nok.

- Vannkilde ved Svingvoll: Usikkerhet med nok vann. 
Kostbar løsning.

- Pumping fra bygda/Lillehammer: Har pr. i dag ikke nok 
vann i bygda til å forsyne Skei, men vil kunne få det 
etter utbygging i Forset. Lillehammer kan pr. i dag ikke 
garantere for levering av vann.



Avløp

• Vil være behov for framtidig utvidelse på deler 
av ledningsnettet. Her kan nevnes Segalstad 
Bru – Bø og en kort strekning i Follebu.

• Lillehammer kommune peker på at 
kapasiteten på renseanlegget etter hvert kan 
bli knapp.

• Overvannsplaner og innlekk av fremmedvann 
på avløpsnettet blir viktig å arbeide med 
fremover for å redusere avløpsmengdene.



Sammenheng mellom planer
• Viktig å få vedtatt hovedplan VA med tanke på tiltak som 

skal budsjetteres, planlegges og gjennomføres i hele 
kommunen.

• Vedtak av hovedplan VA binder ikke noe i forhold til 
utredning av ny vannkilde på Skei, eller legger noen 
føringer for kommunedelplan Skei.

• Vannkildeutredningen vil bli en viktig premiss inn i arbeidet 
med kommunedelplan Skei.

• Knapphet på vann vil begrense eller stoppe nye 
utbyggingsområder og/eller fortetting av eksisterende 
områder.

• Kommunestyret har hånda på rattet gjennom arbeid med 
delplan Skei, utredning av ny vannkilde, fremtidige 
budsjetter osv.


