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Oppstart

• Planutvalget vedtok å legge planen ut på 
høring 12.02.21.

• Framtidig vannforsyning har vært hovedtema

• Reservevann/krisevannforsyning

• Avløpshåndtering

• Oversikt over ledningsnettet

• Overvann



Framtidig vannforsyning

• Utfordringer med nok råvann på Skei

• Flere alternative er vurdert:

– Raudsjøen

– Torsdalsvatnet

– Sjøsætervatnet

– Nisjuvatnet

– Grunnvannsbrønner på Skei

– Vannkilde i Svingvoll (Killielva)

– Pumping av vann fra bygda/Lillehammer



Framtidig vannforsyning

• Ved utgangen av 2021 kan vi pumpe vann fra Forset
til Skei.

• Bedre leveringssikkerhet ved sammenkobling av Skei 
og Forset vannverk.

• Tar dermed unna toppene i påske, vinterferie osv.

• Utvidelse av Forset vannverk, nye brønner.

• Fornyelse/utvidelse av vannverket på Skei.

• Sammenkobling med Lillehammer.

• Ønsker å være mest mulig selvforsynt.

• Hvor mange nye hytter/enheter blir det fremover?



Framtidig vannforsyning

• Arbeidet med kommunedelplan Skei blir viktig 
med tanke på utviklingen av Skei fremover. 
Skal nye utbyggingsområder tas inn?

• Mange nye hytter vil kreve investeringer jfr. 
handlingsplan i Hovedplan VA.

• Mye av investeringene i planen er også for 
fastboende i bygda.

• Større leveringssikkerhet.

• Høyere tilknytningsavgifter og 
abonnementsgebyrer for hytter enn for bolig.



Gebyrutvikling
• Elementer som påvirker gebyrene:

- Tilknytningsavgifter

- Rente på lån

- Driftskostnader

- Investeringer

- Avskrivninger

• Store investeringer er ikke nødvendigvis 
synonymt med store økninger i gebyrer.

• Beregnet prisstigning fra 2022 – 2024 er 5 % pr. år 
inkl. den generelle prisstigningen.



Gebyrutvikling
Utvikling siste 5 år:

• Totalt er gebyrene redusert med 21 % for 
vann, og 31,7 % for avløp siste 5 år.

• Dette er uten den generelle prisstigningen.

• Investert ca. 135 mill. i samme periode. 

År Vann Avløp

2017 Uendret Økt med 5 %

2018 Redusert med 15 % Redusert med 20 %

2019 Uendret Redusert med 5 %

2020 Redusert med 7 % Redusert med 10 %

2021 Uendret Uendret



Avløpshåndtering
• Oversikt over alder og tilstand på ledningsnettet.

• Har ett renseanlegg i Espedalen, resten av 
avløpsvannet sendes til Lillehammer.

• Behov for framtidig utvidelse på deler av 
ledningsnettet.

• Fylkesmannen krever utslippstillatelse for 
ledningsnettet.

• Utfordringer vedr. innlekk på nettet.

• Utarbeide saneringsplaner.

• Private avløpsanlegg.



Overvann og flom
• Temaet er i sterk utvikling med stadig større 

fokus på nye retningslinjer/regelverk.

• Må forvente å måtte sette av ressurser til dette 
arbeidet fremover.

• Overvanns- og flomplan for hele kommunen.



FN`s bærekraftsmål.



Hovedplan VA 2021 - 2031
Skal legge et godt grunnlag for videre utvikling 
og utbygging av Gausdalssamfunnet med tanke 
på næring, boliger og fritidsboliger.


