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FORORD

Hovedplan vann og avløp 2016-2050 er det overordnede styrende dokumentet for kommunens vann- og 
avløpshåndtering. Arbeidet med hovedplanen har pågått over flere år, og er utarbeidet av en arbeidsgruppe fra 
Nannestad kommune med rådgivning fra COWI AS. 

Arbeidsgruppen fra Nannestad kommune har bestått av følgende:

Dag Brovold
Jarl Magne Grefstad
Lars Spirberg
Marit Dahl
Olga Burbo
Rolf Storholm
Solveig Fagerli
Vidar Jahr

Rune Storstein har ledet arbeidet med utarbeidelsen av hovedplan fra høsten 2015. Før dette ble arbeidet 
ledet av Lars Spirberg. Underveis i arbeidet er det avholdt flere møter i arbeidsgruppen som har arbeidet 
konstruktivt og godt sammen, og det rettes en stor takk til alle som har bidratt i arbeidet.

Høsten 2016 er det utarbeidet to handlingsplaner; Handlingsplan for vann 2017-2020 og Handlingsplan for 
avløp 2017-2020. Begge handlingsplanene legges ved som vedlegg til hovedplanen for vann og avløp 2016-
2050. Miljørisikoanalysen for avløpssystemet er revidert høsten 2016, og ROS-analysen for vannforsyning har 
hatt en mindre revisjon senest høsten 2016. Ved utarbeidelse av tiltak i handlingsplaner for både vann og avløp 
er det tatt hensyn til miljørisikoanalysen for avløpssystemet og ROS-analysen for vannforsyning.     

Paul Glomsaker Bente Huseby
rådmann virksomhetsleder kommunal drift
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SAMMENDRAG

Nannestad kommune har hatt en årlig befolkningsvekst på i gjennomsnitt 1,6 % i perioden 2006 til 2014. 

Veksten har variert fra år til år. Nannestad planlegger for en årlig befolkningsvekst opp mot 2 % de nærmeste 

år, men avtakende til 1,5 % i perioden 2025 til 2050. Nannestad kommune vil ifølge denne prognosen ha 

20 840 innbyggere i 2050.

Nannestad står i planperioden 2016-2050 overfor noen hovedutfordringer knyttet til vann og avløp:

a) Befolkningsvekst og fortetting

Det forventes en forholdsvis kraftig befolkningsvekst og fortetting i Nannestad i planperioden. Det må 

derfor planlegges for mange flere innbyggere. 

b) Klimaendringer

Avløpsanleggene må håndtere mer totalnedbør og mer intense nedbørshendelser. Dette vil gi en økt 

risiko for flom og oversvømmelser, og større mengder fremmedvann på spillvannsnettet dersom ikke 

tiltak iverksettes. 

c) Regionalt samarbeid

Både innenfor vann og avløp er det interkommunale anlegg som krever et godt regionalt samarbeid.

Tilsvarende gjelder for vassdragene som renner gjennom flere kommuner. 

d) Krav i vannforskriften

Det er utfordrende å oppnå og opprettholde god vannkvalitet i resipienter som renner igjennom 

urbane områder og landbruksområder. 

e) Lekkasjer og utslipp

Det er et kontinuerlig forfall på vann- og avløpsnettet. Lekkasjer fra vann- og avløpsnettet gir økte 

driftskostnader og kan føre til kapasitetsproblemer og forurensning av vassdragene. 

For den kommende planperioden er følgende satsningsområder pekt ut med tanke på å oppnå målene for 

vannforsyningen, avløpshåndteringen og vannmiljøet, og med tanke på utfordringene man står overfor:

1) Legge til grunn forventet befolkningsvekst og klimaendringer i alle faser av kommunale planprosesser.

2) Nannestad må utrede overordnede løsninger for framtidig vannforsyning, herunder sikring av 

reservevann og nødvann.

3) Økt innsats for reduksjon av fremmedvann på spillvannsnettet. 

4) Økt satsning på god og forsvarlig drift av vann- og avløpsanleggene med spesielt fokus på 

energieffektive løsninger. 

5) Fornyelse av ledningsnettet. Målrettet utskifting/rehabilitering av vann- og avløpsledninger. 

6) Fortsatt fokus på lokal overvannshåndtering. 

7) Gjennomføre revidert handlingsplan for avløp, herunder også spredt avløp. 

8) Styrke og videreutvikle det interkommunale samarbeidet.
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Eksempel på mulig framtidig hovedvannforsyning for regionen (VBH – vannbehandlingsanlegg).

  

Nye Hurdalssjøen VBH

VBHvannbehandlingsanleg

Sjunken VBH

Gimilvann VBH

Buvatnet VBH
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1. INNLEDNING OG HISTORIKK

Tilfredsstillende drikkevannsforsyning og avløpshåndtering er to av de viktigste forutsetninger for all 

menneskelig aktivitet. I forbindelse med planlegging av framtidig bolig- og næringsutvikling må offentlige 

myndigheter sikre nødvendig teknisk infrastruktur for vei, vann, avløp, energinett og fibernett. 

1.1 HVA ER HOVEDPLAN VANN OG AVLØP?

Hovedplan vann og avløp skal være et overordnet strategi- og styringsverktøy for vann- og avløpssektoren i 

planperioden. Den skal gi grunnlaget for de overordnede politiske beslutningene på området og være til hjelp 

ved revisjon av kommuneplan, økonomiplan og handlingsprogram. Hovedplanen viser status og overordnede 

målsettinger for framtidig vannforsyning og avløpsbehandling i Nannestad kommune, samt overordnede tiltak

for å nå målene.  Det skal utarbeides handlingsplaner for å identifisere nødvendige tiltak og ressursbehov for 

kortere perioder. Handlingsplanene skal knyttes opp til kommunens årlige økonomi og budsjettplanlegging.

Nannestad kommune har hovedansvar for samfunns- og arealplanlegging innen kommunens grenser. 

Hovedplan vann og avløp 2016-2050 er forankret i Kommuneplan for Nannestad kommune for perioden 2013–

2029. For å kunne dimensjonere nye langsiktige tekniske løsninger er det nødvendig å vurdere arealutnyttelsen 

i et tidsperspektiv som strekker seg utover planperioden for kommuneplanen. Et 100-års perspektiv kan tidvis 

være nødvendig, fordi enkelte tiltak innen vann og avløp forventes å kunne ha en funksjonstid på mer enn 100 

år. Denne hovedplan er basert på en sannsynlig utvikling i kommunen fram til år 2050.

1.2 HISTORIKK

Nannestad kommune utarbeidet sin første Hovedplan Avløp i 1995. Dette var en overordnet plan av generell 

karakter og skulle gjelde for perioden 1995-2000. De viktigste konkrete tiltakene var å utarbeide en tiltaksplan 

for gjennomføring av saneringstiltakene, samt oppsamling og transport av avløpsvann fra utbygde arealer i et 

tett og funksjonssikkert avløpssystem til et nytt sentralrenseanlegg på Gardermoen. 

I 1999 startet arbeidet med å revidere avløpsplanen og dette resulterte i Tiltaksplan Avløp 2000-2011. Denne 

hadde ikke status som kommunedelplan og ble ikke politisk behandlet, men har vært en viktig rettesnor i 

avløpsspørsmål for administrasjonen. 

Gjeldende hovedplan, Hovedplan Avløp 2011-2015, er en revisjon av den første hovedplanen fra 1995. Planen 

ble utført i perioden juni 2010 til oktober 2011 og ble utført som en kommunal dugnad i regi av kommunal-

teknisk avdeling. 

Hovedplan Avløp 2011-2015 er laget på grunnlag av Tiltaksanalyse for Leiravassdraget som ble utarbeidet i 

2008. Planen beskriver hvilke tiltak som må iverksettes på avløpssektoren og hvordan tiltakene skal 

gjennomføres for at Nannestad kommune skal kunne overholde sine forpliktelser i Vannforskriften. 

Hovedplan vann og avløp 2016-2050 er den første hovedplanen som omfatter både vannforsyningen og 

avløpsbehandlingen, og er dessuten den første hovedplanen som er utarbeidet for vannforsyningen.

Planen skal som utgangspunkt revideres samtidig med kommuneplanen.
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Vannforsyningsanleggene

Vannforsyningen i Nannestad ble fra midten av 1900 tallet besørget av flere private vannverk.  I 1990 ble 

Nannestad Vannverk AS, NAVAS etablert. NAVAS var 100 prosent eid av Nannestad kommune, og ble etablert 

med utgangspunkt i et ønske om å samle de private vannverkene til ett. NAVAS overtok driften fra de private 

vannverkene i 1995. NAVAS ble deretter overdratt til Nannestad kommune og inkludert i kommunalteknisk 

virksomhet fra og med 1.10.2012. 

Nannestad kommunale vannverk er et rent distribusjonsselskap med (omkring) 4.194 abonnenter (pr. 2015).

Vannverket kjøper vann fra Ullensaker og Nannestad interkommunale vannverk, UNIVANN.

Avløpsnettet

Nannestad kommune startet kloakkeringen på 1960-tallet. Siden den gang har det blitt gjort utbedringer og

utvidelser av nettet. I dag består avløpsledningsnettet av ca. 125 km med ledninger hvorav separatsystem 

utgjør 98 %. Fellessystem er hovedsakelig benyttet i Preståsen og Kneppe i avløpssone Nannestad sentrum. 

Tidligere hadde Nannestad kommune totalt fire avløpsrenseanlegg. Renseanleggene for Nannestad sentrum, 

Maura og Holter rensedistrikt ble i forbindelse med utbygging av hovedflyplassen lagt ned og avløpsvann 

overført til Gardermoen renseanlegg (GRA).

Gardermoen renseanlegg ble bygget i forbindelse med utbygging av hovedflyplassen og tar imot avløpsvann fra 

nordre deler av Ullensaker kommune, Nannestad kommune og hovedflyplass. Renseanlegget har mekanisk, 

biologisk og kjemisk rensing.

Avløpsvann fra Åsgreina ble tidligere transportert til Åsgreina avløpsrenseanlegg. Renseanlegget ble lagt ned 1. 

april 2016, og alt kommunalt avløpsvann i kommunen blir ført til GRA.
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2. NØKKELOPPLYSNINGER PR. 2015

Nøkkelopplysninger om vannforsyningen:

 Abonnentene i Nannestad kommune forsynes pr. 1.1.2015 av tre vannverk.

 Nannestad kommunale vannverk – forsyner de sentrale områder i kommunen. Produksjonen skjer ved 
Ullensaker og Nannestad interkommunale vannverk (UNIVANN IKS) ved Sjunken, vest i Nannestad 
kommune. Råvann hentes fra Bjertnessjøen, som er en del av Rotuvassdraget.

 Gimilvann SA - forsyner de søndre deler av kommunen. 

 Hurdal kommunale vannverk - forsyner Sandsnesseter nord i kommunen. 

 Årlig vannforbruk i Nannestad kommune er om lag 1,5 millioner m³.

 UNIVANN er planlagt avviklet i forbindelse med åpning av nytt vannverk ved Hurdalssjøen.

 Nannestad kommune har rentvannbassenger med en vannreserve på ca. 3.600 m³.

 Vannlekkasjene er på ca. 40 % pr. 1.1.2015. 

 Transportsystemet for drikkevann består av ca. 240 km ledninger som Nannestad kommune har 
ansvaret for.  

 Nannestad har en tilknytningsgrad på nær 100 % for den kommunale vannforsyningen pr. 1.1.2015. 

 Ca. 97 % av abonnentene har installert vannmåler pr. 1.1.2015. 

Nøkkelopplysninger om avløp:

 Gardermoen renseanlegg (GRA) ble bygget i forbindelse med utbygging av hovedflyplassen og tar 
imot avløpsvann fra Nannestad og nordre deler av Ullensaker inkludert hovedflyplassen.
Renseanlegget har mekanisk, biologisk og kjemisk rensing pluss UV-bestråling.

 Totale avløpsmengder levert til avløpsrenseanlegget er ca. 700 000 m³/år. 

 Avløpsledningsnettet består av ca. 125 km hvorav separatsystem utgjør 98 %. Fellessystem er 
hovedsakelig benyttet i Preståsen og Kneppe i avløpssone Nannestad sentrum.

 Transportsystemet for avløpsvann inneholder nå 54 pumpestasjoner. 

 Det er ca. 48 km med overvannsledninger. 

 Av avløpskummene er det en stor andel felleskummer (spillvann og overvann i åpen renne i samme 
kum).

 Nannestad har en tilknytningsgrad på ca. 76 % for kommunalt avløp.

 Resterende 24 % er tilknyttet private avløpsanlegg. Av disse anleggene har 75 % Leira som resipient og 
25 % har Hurdalsvassdraget som resipient.

Nøkkelopplysninger om vannmiljø:

 Hovedresipientene er Leiravassdraget og Hurdalsvassdraget.

 Generelt gjelder at de største tilførslene av fosfor kommer fra jordbruksarealene. 
I Leiravassdraget er det i tillegg en stor tilførsel fra naturlig erosjon. 
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3. RAMMEBETINGELSER

3.1 GENERELT

Vann- og avløpssektoren er ikke underlagt noe eget departement. Kommunene må derfor forholde seg til ulike 

statlige myndigheter (departementer, direktorater, tilsyn, fylkesmenn), alt etter hvem som har ansvaret for den 

aktuelle problemstillingen. Rammeverket finnes i en rekke lover, forskrifter, retningslinjer og veiledninger. I 

tillegg blir europeiske direktiver fortløpende gjort gjeldende i Norge ved at myndighetene tilpasser det 

nasjonale regelverket til direktivene. 

Forholdet mellom innbyggerne som VA-abonnent og kommunen som leverandør av vann- og avløpstjenester 

reguleres gjennom lokale forskrifter og lokale abonnementsvilkår for vann og avløp. Ikke alle problemstillinger 

er utførlig regulert gjennom regelverket, og disse blir fortolket av domstolene ut fra de bestemmelsene man 

har.

3.2 EU-DIREKTIVER

Norge følger i stor grad EUs politikk på vann- og avløpsområdet. EU-direktivene implementeres i norsk lovverk. 

Det som skjer i EU på området har derfor svært stor betydning for norsk vann- og avløpsforvaltning. 

 EUs rammedirektiv for vann (Vanndirektivet) av 23. oktober 2000.

 EUs drikkevannsdirektiv (Drikkevannsdirektivet) av 3. november 1998.

 EUs flomdirektiv av 23. oktober 2007.

3.3 VIKTIGE LOVER OG FORSKRIFTER

 Lov om matproduksjon og mattrygghet (Matloven) av 19. desember 2003 nr. 124.

› Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften) av 4. desember 2001 nr. 1372.

› Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) av 
6. desember 1996 nr. 1127.

 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven) av 27. juni 2008 nr. 71.

› Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift – TEK 10) av 26. mars 2010 nr. 489.

› Forskrift om byggesak (Byggesaksforskriften) av 26. mars 2010 nr. 488.

› Forskrift om konsekvensutredninger av 26. juni 2009 nr. 855.

› Forskrift om rammer for vannforvaltningen (Vannforskriften) av 15. desember 2006 nr. 1446. (Også 
hjemlet i Forurensningsloven og Vannressursloven.)

 Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg (Vass- og avløpsanleggslova) av 16. mars 2012 nr. 12.

 Lov om helsemessig og sosial beredskap (Helseberedskapsloven) av 23. juni 2000 nr. 56.

 Lov om vassdrag og grunnvann (Vannressursloven) av 24. november 2000 nr. 82.

› Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag) av 28. oktober 2011 nr. 1058.

› Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (Damsikkerhetsforskriften) av 18. desember 2009 nr. 1600.

 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) av 13. mars 1981 nr. 6.

› Forskrift om begrensning av forurensning (Forurensningsforskriften) av 1. juni 2004 nr. 931. 

3.4 LOKALE VEDTAK OG BESTEMMELSER

 Kommuneplan for Nannestad 2013-2029. Vedtatt av Nannestad kommunestyre den 29. oktober 2013, 

sak 13/66. 

 Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Nannestad kommune, Akershus, FOR-2016-12-06-1438. Vedtatt 
av Nannestad kommunestyre den 6. desember 2016, sak 16/95.



Hovedplan vann og avløp for Nannestad kommune 2016-2050 Side 10

 Forskrift om olje og/eller fettholdig avløpsvann, Nannestad kommune, Akershus, FOR-2014-02-11-357. 
Vedtatt av Nannestad kommunestyre den 11. februar 2014, sak 14/8.

 Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Gjerdrum, Hurdal og Nannestad 
kommuner, Akershus, FOR-2011-12-14-1451. Vedtatt av Nannestad kommunestyre den 14. desember
2011, sak 11/147.

 Standard abonnementsvilkår for vann og avløp for Nannestad kommune. Vedtatt av Nannestad 
kommunestyre den 10. desember 2013, sak 13/84.

 VA-norm for Nannestad kommune – Revisjon november 2012. Vedtatt av Nannestad kommunestyre 
den 2. september 2003, sak 03/50.

 Hovedplan avløp 2011-2015. 

 Utslippstillatelse for kommunalt avløpsvann, gitt av Fylkesmannen i Oslo og Akershus den 3. desember 
2012. 

 Samarbeid knyttet til leveranse av drikkevann og avløpsvann
- med UNIVANN IKS (drikkevann)
- med Gimilvann SA (drikkevann)

- med Hurdal kommunale vannverk (drikkevann)

- med Gardermoen renseanlegg (avløpsvann)

- med Ullensaker kommune (avløpsvann)

4. BEFOLKNINGSUTVIKLING

4.1 HISTORISKE DATA

Figurene under viser befolkningsutviklingen for Nannestad kommune fra 2006 til 2016. Befolkningen har økt 

med i gjennomsnitt 1,7 % årlig i perioden 2006 til 2016.  

Figur 4.1.1 Befolkningstall Nannestad for perioden 01.01.2006 – 01.01.2016 (Kilde: SSB).
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Tabell 4.1.1 Befolkningstall Nannestad - prosentvis årlig økning i perioden (Kilde: SSB). 

I Kommuneplan for Nannestad – Samfunnsdelen 2013 – 2030 er det drøftet befolkningsvekst for kommunen 

fram mot år 2030. 

Befolkningsprognose fra SSB Alternativ HHMH angir et befolkningstall på 15 475 innbyggere i 2030. Det 

innebærer en befolkningsøkning i perioden 2014 til 2030 på totalt 32 %. SSBs prognose angir årlig vekst på om 

lag 2 % de nærmeste år, men synkende til 1,5 % de siste år fram mot 2030.

I det videre er det forutsatt en årlig vekst på 1,5 % i perioden fra 2030 til 2050. Dette gir et folketall på 20 840 i 

2050. Det innebærer en befolkningsøkning på totalt 78 % i perioden 2014 til 2050.  

Figur 4.1.2: Forventet befolkningsvekst i Nannestad kommune i perioden fram til 2050. Det er stipulert 2 % årlig 
vekst de nærmeste år, men jevnt synkende til 1,5 % i 2025. Det er forutsatt en årlig vekst på 1,5 % i perioden 
2025 til 2050.

Befolkningsvekst 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Innbyggere 10 321  10 536  10 657  10 800  10 927  11 128  11 362  11 505  11 707  11 882  12 267  

Årlig økning 2,1 % 1,1 % 1,3 % 1,2 % 1,8 % 2,1 % 1,3 % 1,8 % 1,5 % 3,2 %
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4.2 SONEINNDELING 

Det er av praktiske årsaker foretatt en geografisk soneinndeling som angitt nedenfor. 

Figur 4.2.1 Illustrasjon av kommunens satsningsområder for bolig- og næringsutvikling.
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For beregning av fremtidig vannforbruk og avløpsmengde, er det definert forbrukssoner som vist i tabell 4.2.1.

Tabell 4.2.1 Dimensjonerende befolkningstall tilknyttet felles vannforsyning og avløpsmengder i 2014 og 2050. 

Forbrukssoner Befolkningstall 
stipulert 2014

Stipulert 
økning

Befolkningstall 
stipulert 2050

Vannleverandør Renseanlegg

Sandsnesseter 200 100 300 Hurdal            
komm. vannverk

Vurderes 
felles 
renseanl.
med Hurdal

Maura/ 
Nannestad

7 800 5 400 13 200 Nannestad    
komm. vannverk

Gardermoen 
renseanlegg

Åsgreina 1 500 1 800 3 300 Nannestad   
komm. vannverk

Gardermoen 
renseanlegg

Holter 2 200 1 800 4 000 Gimilvann SA Gardermoen 
renseanlegg

Sum 11 700 9 100
(78 %)

20 800

Gjeldende kommuneplan har fordelt veksten med 40 % i Nannestad sentrum og 20 % på de andre tre 

tettstedene.

4.3 VANNFORBRUK OG AVLØPSHÅNDTERING

Det foreligger statistikk på årlig vannuttak til Nannestad fra UNIVANNs hovedledning gjennom kommunen. Det 
er ikke etablert vannmålere for registrering av vannuttak til Nannestad fra Gimilvann og Hurdal kommunale 
vannverk. Det er derfor stipulert et konstant årlig uttak i perioden på hhv 200.000 m³ og 30.000 m³ fra disse 
vannverkene. Nedenfor er det presentert forbrukstall for perioden 2006 til 2014.

Figur 4.3.1. Stipulert vannforbruk i Nannestad kommune 2006 – 2014.
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Midlere vannforbruk i Nannestad kommune var i 2014 på 1 278 000 m³, det vil si 40,5 liter/sekund.

Fra tettstedene Maura/Nannestad, Åsgreina fra 2016 og Holter renses avløpet ved Gardermoen renseanlegg. I 
Sandsnesseter vurderes det å etablere et felles renseanlegg med Hurdal kommune.

I tabell 4.3.1 er vannforbruket i 2014 fordelt på ulike kategorier. Selv om dette ikke er målte verdier, er det 
sannsynligvis gode anslag for de ulike kategoriene.

Tabell 4.3.1 Vannforbruk i 2014 - fordelt på forbrukskategorier

Forbrukskategori Totalt årlig vannforbruk

(m³ / år)

Midlere forbruk

(liter/sekund)

Person-/husholdningsforbruk 588 000 (46 %) 18

Næring og industri 89 000 (7 %) 2,9

Offentlige bygg og installasjoner 64 000 (5 %) 2,6

Lekkasjer 537 000 (42 %) 17

Vannforbruk 2014 1 278 000 (100 %) 40,5

Husholdningsforbruket er i tabellen over beregnet ut fra en forutsetning om at 11.700 innbyggere er tilknyttet 
felles vannforsyning. Erfaringen er at gjennomsnittlig vannforbruk i kommuner med vannmålere er i området 
140-160 liter per person og døgn. I tabellen over er det benyttet et spesifikt forbruk innen husholdningene på 
150 liter per person og døgn. 

Det er innhentet noe informasjon om virkelig målt vannforbruk hos de større konsumenter av vann i 
kommunen. Det er beregnet et årlig forbruk på ca. 64.000 m³ for de større konsumenter innen privat og 
offentlig virksomhet. Det er ingen storforbruker som nytter over 10.000 m³. Det er stipulert et totalt 
vannforbruk ved privat og offentlig virksomhet på 150.000 m³ (12 %). 

I tabell 4.3.1 er det stipulert et lekkasjetap på 42 % av totalt forbruk ved rapportering til Mattilsynet for 2014.  

Det bør registreres nattforbruk på nettet for å få en indikasjon på omfang av lekkasjer. Nattforbruk består 
hovedsakelig av lekkasjetap i ledningsnettet, men inkluderer også et begrenset forbruk om natten i 
husholdninger og næring (vaskemaskiner mv.).   

Lekkasjevannet påfører vann- og avløpstjenestene unødige utgifter fordi vannet legger beslag på kapasitet 
både i vannbehandlingsanlegget og i avløpsrenseanlegget (lekkasjevann lekker ut av vannledningen og finner 
tidvis veien inn i avløpsledningen). Lekkasjeforekomsten er uheldig ved at vannet legger beslag på betydelige 
deler av transportkapasiteten i forsyningsnettet. Reduksjon av lekkasjevann kan utsette tiltak for å øke 
kapasitet både i vannproduksjonen og vanndistribusjonen. I tillegg gir uttynning av avløpsvannet fra 
fremmedvann utfordringer i renseprosessen. Konsentrert avløpsvann gir høyere rensegrad. 
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4.4 PROGNOSE VANNFORBRUK

Årlig vannforbruk i Nannestad kommune er på ca. 1,3 mill. m³. Det tilsvarer et gjennomsnittlig forbruk på 40
liter per sekund, eller 300 liter per innbygger og døgn. Ved prognose for framtidig vannbehov er det benyttet 
samme spesifikke forbruk på 300 liter per innbygger og døgn. 

Tabell 4.4.1 Prognose befolkningsutvikling og vannbehov for Nannestad kommune.

Årstall 2020 2030 2040 2050

Prognose befolkningsutvikling 13 225 15 475 17 960 20 840

Prognose vannbehov (mill m³ / år) 1,69 1,98 2,29 2,66

Prognose vannbehov i maks døgn, 

døgnfaktor 1,5

6 943 m³/dg 

289 m³/t        

80 l/s

8 124m3 /dg 

339 m³ /t       

94 l/s

9 411 m³/dg 

392 m³/t      

109 l/s

10 940 m³/dg  

456 m³/t      

127 l/s

Tabell 4.4.2 Vannbehov i maksimaldøgnet i 2050 for tettsteder i Nannestad kommune. 

Forbrukssoner Befolkningstall 

stipulert 2050 

Vannbehov stipulert 

maks døgn 2050 

Vannleverandør

Sandsnesseter 300 2 l/s Hurdal komm. vannverk

Maura/Nannestad m/omegn 13 200 80 l/s Nannestad komm. vannverk

Åsgreina m/omegn 3 300 20 l/s Nannestad komm. vannverk

Holter m/omegn 4 000 24 l/s Gimilvann SA

Sum 20 800 127 l/s

Maksimal produksjonskapasitet ved UNIVANN IKS og Gimilvann SA er per 2015 på hhv 200 liter per sekund (720 

m³/time) og 28 liter per sekund (100 m³/time). Nannestad kommune har et vannbehov i maksimaldøgnet i 

2050 på 127 liter per sekund (456 m³/t).

Det ble produsert 4,92 mill. m³ vann ved UNIVANNs anlegg i 2013. Teoretisk gjennomsnittlig forbruk i et 

maksimaldøgn med faktor 1,5 er 190,5 l/s. Det betyr at UNIVANN allerede i 2015 produserer opp mot den 

maksimale kapasitet ved Sjunken i perioder med maksimalt vannforbruk. Det er behov for kortsiktige og 

langsiktige tiltak for å redusere vannforbruk og/eller øke kapasitet. 

Gimilvann SA forsyner i tillegg til søndre deler av Nannestad kommune også Ask kommunale vannverk i 

Gjerdrum kommune. 

Nannestad kommune har sentralt plasserte vannbasseng for å ivareta utjevning av vannforbruket i døgnet.
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5. VANNMILJØ

Nannestad kommune utgjør en del av Leiravassdraget og Hurdalsvassdraget som igjen utgjør en del av 

vannregionen Glomma/Indre Oslofjord. 

Den generelle målsettingen nedfelt i vannforskriften er at alle vannforekomster skal ha god kjemisk og 

økologisk status innen utgangen av 2021. For å nå målene i vannforskriften arbeider kommunen gjennom 

samordnet innsats fra alle kommunene innen vannområdene som drenerer til henholdsvis Leiravassdraget og 

Hurdalsvassdraget. I dette ligger å sette i verk nødvendige tiltak for alle forurensningskilder som påvirker 

vannforekomstene. 

Nannestad kommune ligger i Vannregion Glomma med to vannområder: Leira–Nitelva og Hurdalvassdraget/

Vorma.  Leira-Nitelva var med i 1. planfase 2011-2015. Fra 2016 er begge vannområder med i 2. planfase med 

frist 2021. 

Mål:

 God miljøtilstand (tilnærmet naturtilstand) i vassdrag og grunnvann.

Status:

Analyseresultatene for fosfor og nitrogen (perioden 2013-2015) gir en moderat til dårlig tilstand for både Leira 

og Nitelva nederst i vassdragene, mens øverst tilsvarer nivåene naturtilstand. Flere av lokalitetene øverst i 

vassdragene oppnår god og svært god tilstand i de fysiske/kjemiske støtteparameterne. Leira (lokalitet L9 –

Kringlerdalen) oppnår vannforskriftens miljømål om god eller svært god økologisk tilstand basert på biologiske 

kvalitetselementer (NIVA, 2014). Det har vært en positiv utvikling med synkende trend (Tot-P og Tot-N siste 6-7 

år) for mange av lokalitetene, men det er fortsatt utfordring med eutrofiering nederst i vassdragene.

Nedre del av Leiravassdraget og Hæra i Hurdalsvassdraget har i dag dårlig tilstand spesielt med tanke på 

innhold av fosfor og bakterietall. I leirpåvirkede vassdrag er det registrert faglig uenighet hvorvidt det faktisk er 

mulig å tilfredsstille foreliggende vannkvalitetskrav. 

Naturlig erosjon av grunnen gir den største tilførsel av fosfor i Leiravassdraget. Den forårsaker tidvis mye 

partikler i vassdragene og tilfører også store mengder næringsstoffer. Menneskelige aktiviteter påvirker også 

Leiravassdraget. Private og kommunale avløpsanlegg bidrar mye når det gjelder bakterier og biotilgjengelig 

fosfor. Landbruket bidrar også i stor grad med utslipp av bundet fosfor. 

Strategi og tiltak: 

 Tiltak som er nevnt for transportsystem for avløpsvann, samt for spredt avløp, vil være med å bedre 
vannkvaliteten i kommunens vassdrag. 
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6. VANNFORSYNING

6.1 HOVEDMÅL

Det er satt fire overordnede mål for vannforsyningen i Nannestad kommune. Hvert av disse er utdypet med 

delmål.

 Nok vann
 Godt vann
 Sikkerhet i vannforsyningen
 Effektiv vannforsyning

6.2 NOK VANN

 Alle eiendommer i regulerte byggeområder - og for øvrig der ledningseier har infrastruktur – skal 

tilbys tilknytning og uttak av normale mengder drikkevann fra felles drikkevannsnett. 

 Sprinkleranlegg skal i utgangspunktet forsynes fra felles drikkevannsnett. Nettets kapasitet skal 

dokumenteres og vurderes mot sprinkleranleggets maksimale behov. Tillatelse kan gis dersom 

maksbehovet kan dekkes uten at det er fare for undertrykk i felles nett. Har anlegget større 

vannbehov enn nettet kan tilby må alternative løsninger utredes. Lokalt vannreservoar kan etableres 

for å sikre tilstrekkelig kapasitet. 

 Slokkevann. Plan- og bygningsloven krever at byggverk bare kan føres opp og tas i bruk hvis det er 

forsvarlig adgang til slokkevann. For større byggeprosjekt og særskilte brannobjekter kreves det 

leveranse av slokkevann på minimum 50 liter/sekund i 4 timer. Brannteknisk vurdering (risiko- og 

sårbarhetsanalyse) skal dokumentere tilstrekkelig slokkevann i forbindelse med behandling av 

reguleringsplaner og byggesaker.

 Reservevannforsyning med kapasitet til å tilfredsstille det normale drikkevannsbehov i 

forsyningsområdet skal til enhver tid være tilgjengelig. 

 Nødvannforsyning for å tilfredsstille sanitære behov og sårbare abonnenter skal til enhver tid være 

tilgjengelig. Nødvann leveres utenom nettet.

6.3 VANNKVALITET 

 Tilfredsstille drikkevannsforskriften. Forskriften stiller krav til vannbehandlingsanlegg, samt krav til 

kvaliteten på vannet ute i felles drikkevannsnett.

 Prøveprogram. Vannkvaliteten ute på nettet skal jevnlig dokumenteres etter prøveprogram godkjent 

av Mattilsynet.

6.4 SIKKER FORSYNING 

 Tosidig forsyning. Av hensyn til leveringssikkerhet og vannkvalitet skal alle større områder ha 

vannforsyning fra to uavhengige forsyningslinjer. Hver av linjene skal ha kapasitet til å forsyne alene og 

i minst 1 døgns varighet. Gunstig plasserte høydebasseng kan mate forsyningslinjer.

 Tid uten vann. For abonnenter som mister vann i påkoblingspunkt til felles nett er målsettingen å ha 

forsyning tilbake innen 8 timer. Hvis dette ikke kan innfris, skal vann kunne hentes fra utkjørt tank 

innen 12 timer fra vannet forsvant.
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 Varsling av abonnenter ved planlagt driftsavbrudd. Abonnenter skal varsles senest dagen før om 

tiltak som krever stans i vannforsyningen. Informasjon og varsler gis via kommunens hjemmeside, 

lokale medier, pr. post eller SMS.

 Rapportering av klager og driftsproblemer. Publikum skal kunne gi melding om feil og driftsproblemer 

24 timer i døgnet. Viktige henvendelser skal registreres skriftlig i enhetlig format og danne grunnlag 

for framtidig tiltaksplanlegging.

 Beredskapsplan for håndtering av alvorlige driftsavbrudd og ulykker knyttet til aktivitet på og rundt 
vannverket må foreligge og oppdateres jevnlig.

6.5 KOSTNADSEFFEKTIV FORSYNING

Etablering av nyanlegg og forvaltning, drift og vedlikehold av eksisterende forsyningssystem skal finansieres 
gjennom kommunale gebyr. Forsyningen skal være slik at totaløkonomien er best mulig. Det forutsetter:

 Fornying av ledninger skal foregå i et tempo og med en kvalitet som sikrer at dagens standard 

opprettholdes. Det forutsettes at 1 % av vannledningene fornyes årlig.

 Lekkasjetap på nettet skal reduseres med 25 %, og holdes innenfor et optimalt nivå ved hjelp av 

kontinuerlig kontroll og reparasjoner.

 Vannmålere fører erfaringsvis til at spesifikt personforbruk går ned og forbrukstopper i 

tørrværsperioder kan halveres. Målet er at alle forbrukere skal betale gebyr etter målt forbruk. 

 Drift og vedlikehold av tekniske anlegg skal organiseres og gjennomføres på en effektiv måte som 

sikrer tilfredsstillende teknisk funksjon.

 Informasjon. Kommunen skal informere abonnentene om verdien av drikkevann og hva vanngebyret 

brukes til. Serviceerklæring kan vurderes utarbeidet for å informere brukerne om rettigheter og 

plikter, herunder tydeliggjøre hva som kan forventes av vannverket. 
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6.6 MÅLOPPNÅELSE – STATUS VANNFORSYNING 2015

Skjemaet viser grad av måloppnåelse for hvert delmål.

NOK VANN

Delmål Oppfylt Kommentar

Alle eiendommer 100 % Alle som ønsker tilknytning til det kommunale ledningsnettet vil bli 
anvist tilknytningspunkt på det eksisterende ledningsnettet.

Sprinkleranlegg 100 % Tilfredsstillende kapasitet i nett der det er sprinkleranlegg.

Slokkevann 50 % Kapasitet i drikkevannsnettet er stedvis begrenset.

Reservevann 50 % Ett døgns forsyning i basseng. Noe reservevann fra Gimilvann. 

Nødvann 0 % Beredskap ikke etablert. Samarbeid med nabokommuner utredes. 

VANNKVALITET

Delmål Oppfylt Kommentar

Drikkevannsforskrift 100 % Det leveres vann med tilfredsstillende kvalitet. 

Prøveprogram 100 % Tilfredsstillende.

SIKKER FORSYNING

Delmål Oppfylt Kommentar

To forsyningslinjer 50 % Hovedforsyning fra vannprodusent ikke sikret. Forsyningsområde 
syd i kommunen ikke sikret.

Tid uten vann 100 % Ingen deler av forsyningsområdet vil gå tom innen 8 timer.

Varsling til abonnenter 100 % Det nyttes informasjon gjennom medier, brev og SMS. 

Rapportering av klager 100 % Telefonvakt 24 t er etablert. Klager registreres og arkiveres. 

Beredskapsplan 50 % Revideres jevnlig.

EFFEKTIV FORSYNING

Delmål Oppfylt Kommentar

Fornying av ledninger 50 % Målsetting om fornying av 1 % av ledninger ikke oppnådd.

Lekkasjetap 40 % 50 % lekk gir 0 % oppfyllelse, 25 % lekk gir 100 % oppfyllelse.

Vannmålere 97 % Ca. 3 % av abonnentene har ikke vannmåler. 

Drift og vedlikehold 90 % Kompetent bemanning for forvaltning og drift. Vedlikehold kjøpes.

Informasjon 90 % Informasjon gis i hovedsak via kommunens hjemmeside.
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6.7 VANNKILDER OG VANNBEHANDLING

Tradisjonelt har vannforsyningen i Nannestad vært organisert gjennom mange små vannverk. I de senere år har 

det vært en utvikling mot færre og større enheter. 

Abonnentene i Nannestad kommune forsynes per 2015 av totalt tre vannverk; 

 Nannestad kommunale vannverk – forsyner de sentrale områder i kommunen  

 Gimilvann SA - forsyner de søndre deler av kommunen 

 Hurdal kommunale vannverk - forsyner Sandsnesseter nord i kommunen 

De tre vannverkene leverte i 2013 ca. 1,5 mill. m³ til abonnenter i Nannestad kommune. 

UNIVANN produserer drikkevann for Ullensaker kommunale vannverk og Nannestad kommunale vannverk. 

Produksjonen skjer ved Sjunken vannbehandlingsanlegg vest i Nannestad kommune. Råvann hentes fra 

Bjertnessjøen, som er en del av Rotuvassdraget. Nannestad kommune eier 20 % av UNIVANN, mens Ullensaker 

kommune eier de resterende 80 %.

UNIVANN produserte i 2013 totalt 4,92 mill. m³ vann. Det ble levert 1,27 mill. m³ til Nannestad kommunale 

vannverk og 3,65 mill. m³ til Ullensaker kommunale vannverk. 

Nannestad kommunale vannverk har i henhold til UNIVANNs reglement rett til et uttak på 1,25 mill. m³ 

drikkevann i året. Denne rettighet reflekterer Nannestad kommunes eierandel på 20 % i UNIVANN.

Opprinnelig fikk Ullensaker kommune ved kongelig resolusjon av 29. august 1958 ekspropriasjonstillatelse. Den 

opprinnelige konsesjonen ga rett til uttak av 10 000 m³/døgn, oppdemming av Bjertnessjøen med 3 meter og 

totalt uttak av 3,65 mill. m³/år fra Rotuvassdraget. 

UNIVANN har drevet på konsesjon fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) siden 27. februar 1995. Det 

er i konsesjonen tillatt et årlig uttak av totalt 6,23 mill. m³ råvann fra Rotuvassdraget. Konsesjonen er 

tidsbegrenset til 20 år. 

UNIVANN søkte den 29. november 2013 om midlertidig videreføring av foreliggende konsesjon fram til 

ferdigstilling av nytt regionalt vannverk med Hurdalssjøen som kilde. NVE har godkjent utvidet konsesjon fram 

til 31. desember 2019. 

Framtidig vannkilde for Nannestad kommune er under utredning. Utredningen antas å være ferdig senest 2017.

I Nannestad kommuneplan - arealdelen er drikkevannskildene identifisert og sikret ved bestemmelse § 6.7 

Sikringssone / hensynssone for nedslagsfelt for drikkevann. Bestemmelsene er knyttet til nedbørfeltene for: 

- Bjertnessjøen med nedslagsfelt Rotuvassdraget (Store Elsjø og Råsjøen)
- Gimilvann (Store Gimilen, Vesle Gimilen og Vardåstjernet)
- Harstadtjernet

Innenfor nedbørsfeltene for vannkildene er det forbud mot tiltak som kan forurense drikkevann, jf. 

Drikkevannsforskriften.
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Figur 6.7.1 Nedslagsfelt for drikkevann i Nannestad kommune. 

Store Gimilen og Harstadtjernet er drikkevannskildene til Gimilvann SA. Herfra forsynes de søndre deler av 

Nannestad kommune og de nordre deler av Gjerdrum kommune. 

Sandsnesseter nord i Nannestad kommune forsynes med drikkevann fra Hurdal kommunale vannverk. Røtjern i 

Hurdal kommune er vannkilde for Hurdal kommunale vannverk. Foreliggende kommuneplan angir liten eller 

ingen utvikling av Sandsnesseter – basert på dette anses det ikke aktuelt å knytte Sandsnesseter til Nannestad 

kommunale vannverk.  

Det er behov for en beredskapsmessig sikker vannkilde med større kapasitet i regionen. Eidsvoll kommunestyre 

vedtok 16. juni 2015 detaljert reguleringsplan for Hurdalsjøen vannbehandlingsanlegg i Staviåseni Eidsvoll 

kommune. Nannestad kommune har avtale som sikrer at Nannestad kommune kan koble seg til nytt VBH ved 

Hurdalssjøen, eventuelt videreføre Sjunken. Uavhengig av løsning, må Nannestad kommune være sikret 

reservevannsforsyning i tråd med Drikkevannsforskriften. 

UNIVANN er planlagt avviklet i forbindelse med åpning av nytt vannverk ved Hurdalssjøen. 

6.8 KONTROLL AV VANNKVALITET

Nannestad kommune utfører mottakskontroll av drikkevannet levert av UNIVANN med bakgrunn i deres 

analyserapporter.

Nannestad kommune utfører regelmessig uttak av vannprøver fra drikkevannsnettet. Det tas ut vannprøver på 

fem forskjellige lokaliteter i kommunen. Vannprøvene blir analysert ved et laboratorium i henhold til 

drikkevannsforskriften.

Bjertnessjøen

Store Gimilen

Harstadtjernet
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6.9 LEDNINGSNETT

Ledningsnettet i Nannestad kommune består pr. 2014 av ca. 257 km med rør i ulike dimensjoner og materialer. 

Figur 6.9.1 Type ledningsmateriale på vannledninger i Nannestad kommune

Det mangler registrering av en del essensiell infrastruktur i det digitale ledningskartverket.

Ved sanering av vannledningsnettet er det som regel hensiktsmessig å fornye både vann- og avløpsnettet der 

det ligger i samme grøft. Kommunen følger i stor grad dette prinsipp. 

Forfall på vannledningsnettet vil etter hvert medføre: 

 Redusert vannkvalitet  

 Økt vedlikeholdsbehov

 Redusert transportkapasitet (innvendig begroing)

 Økt bruddfrekvens

 Økt lekkasjeforekomst

6.10 TRYKKSONER

Bebyggelsen i Nannestad ligger i stor grad på samme høydenivå. Nannestad forsynes pr. 2015 fra 

rentvannsbassengene ved Sjunken og Gimilvann vannbehandlingsanlegg ved gravitasjon. 

Det er en høytrykkssone i Maura - der pumpes vann fra Holkebylia basseng til Kløvberget basseng. Det er i 

tillegg en mindre høytrykksone noe lenger vest. Her forsynes fire husstander av en liten trykkøkningsstasjon. 

6.11 DRIFTSKONTROLL VANN – DIGITALT LEDNINGSKARTVERK

På ledningsnettet er det utplassert vannmengdemålere og trykkfølere. Kommunens driftssentral har 

linjesamband med alle målere/følere, og herfra kan det avleses sanntids vannføring og trykk på vannledning. 

Dataprogram sørger for varsling når unormale vannføringer eller trykk oppstår. Driftskontrollanlegget utvides 

kontinuerlig og systemet krever tilsyn og vedlikehold av systemleverandør.
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Det foregår kontinuerlig utvidelse og endringer på VA-anleggene i kommunen. Det digitale ledningskartverket 

har behov for jevnlig ajourføring. Det er et betydelig etterslep på registreringer av ny og endret infrastruktur.

Stort etterslep skyldes i første rekke kapasitetsmangel når det gjelder registrering i mark, ajourføring av 

kartbasen, samt til å drive inn "som bygget"–tegninger fra utførende. 

Programvaren til driftskontrollen og ledningskartverket må oppdateres fra tid til annen. Det gjelder også 

enkelte andre dataprogram som er i bruk i VA-sektoren. 

6.12 HØYDEBASSENG

Høydebasseng i vannforsyningen skal:

 stabilisere trykkforhold

 utjevne variasjoner i forbruket over døgnet

 sikre forsyning lokalt ved forhold som medfører driftsavbrudd på tilførselsledning

Nannestad kommune er tilknyttet tre høydebasseng. 

Tabell 6.12.1. Oversikt over høydebasseng tilknyttet forsyningsnett i Nannestad kommune

Høydebasseng Byggeår Volum (m³) Høyde (moh) Eier

Holkebylia 1996 1 500 251,8 - 255 Nannestad kommunale vannverk

Kløvberget 1998 1 260 310,4 - 313,4 Nannestad kommunale vannverk

Rovold 2009 1 200 262 - 266,7 Nannestad kommunale vannverk

Sum 3 960

Kapasiteten i de eksisterende bassengene til Nannestad kommunale vannverk er totalt 3 960 m³. Bassengene 

kan ikke påregnes å stå fulle ved et avbrudd og kan ikke tømmes helt. Tilgjengelig sikkerhetsvolum er derfor 

satt til ca. 2 500 m³. 

Midlere vannforbruk gjennom året i 2014 var ca. 1 300 000 m³, det vil si ca. 3 562 m³ per dag. Tilgjengelig 

bassengkapasitet er tilstrekkelig til å forsyne Nannestad kommune i et snaut døgn med midlere forbruk. I et 

maksimaldøgn (forbruk 6 164 m³) er det kapasitet til å forsyne i ca. 10 timer. 

I et framtidig maksimaldøgn i 2050 (forbruk 10 940 m³) er det kapasitet til å forsyne i snaut 5 timer ved avbrudd 

fra vannprodusent. Tiden til rådighet for å gjennomføre reparasjonstiltak vil kunne være kortere i områder med 

begrenset sikkerhetsvolum. 

Det foreligger tre muligheter for å øke sikkerheten:

a. Øke bassengvolumene

b. Øke beredskap for å iverksette tiltak

c. Reservevann fra annen leverandør

Alle tiltakstypene er aktuelle. 
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6.13 BRANNVANNSFORSYNING

I store deler av kommunen er det tilfredsstillende slokkevannskapasitet i drikkevannsnettet. 

Oversikten er utarbeidet som en del av ROS-analysen til Øvre Romerike brann og redning. I 

områder med liten kapasitet er avbøtende tiltak vha. tankvogner iverksatt. 

Figur 6.13.1 Brannvannskart - angir kapasitet i offentlig ledningsnett.   
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6.14 ABONNENTER TILKNYTTET FELLES FORSYNINGSNETT – ANDEL MÅLT / STIPULERT 

FORBRUK

Ved inngangen til 2015 var det registret 11 882 personer i Nannestad kommune. 

Det antas at nesten 100 % av befolkningen er tilknyttet felles vannforsyning. 

Av de som er tilknyttet offentlig vannforsyning faktureres ca. 97 % etter målt vannforbruk.

7. AVLØP

Fylkesmannen er forurensningsmyndighet for kommunale avløp fra tettbebyggelse som til sammen er større 

enn 2000 personekvivalenter når utslippet skjer til ferskvann. Nannestad kommune fikk den 3.12.2012 en ny 

utslippstillatelse for avløpssektoren utstedt av Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Kommunen er forurensningsmyndighet for utslipp opp til 2000 personekvivalenter og utslipp av olje- og 

fettholdig avløpsvann fra nærings- og industribedrifter til avløpsnettet.

7.1 HOVEDMÅL

Det er definert et overordnet mål for avløpshåndteringen og vannmiljøet i Nannestad kommune. 

 Effektiv håndtering av spillvann og overvann som ikke skaper helse- og miljøproblemer, skader 
eiendom eller medfører ulemper for innbyggerne.

7.2 LEDNINGSNETT SPILLVANN

Transportsystemet for spillvann består av spillvannsledninger, fellesledninger og pumpestasjoner. 

Ledningsnettet for spillvann består av ca. 122 km spillvannsledninger og ca. 2,5 km med fellesledninger. 

Fra gammelt av ble spillvann, drensvann og overvann ført i samme rør. Dette er kalt fellessystem. Ulempene er 

at renseanlegg tilføres alt for store vannmengder, og at det tidvis skjer utslipp av kloakkholdig vann til resipient.  

I dag benyttes separatsystem, som er et to-rørs system hvor det ene er forbeholdt spillvann. Dette gir en jevn 

og moderat vannmengde til renseanlegg, og muliggjør null utslipp av kloakk til resipient. Forutsetningen er at 

de private anleggene også har to-rørs system. Når kommunen etablerer separatsystem der det tidligere var 

fellessystem, pålegges derfor private å gjøre det samme.

På ledningsnettet for spillvann er det nå 54 stk. pumpestasjoner. 

Funksjonen til ledningsnettet for spillvann er å transportere spillvann fra husholdninger, nærings- og 

industrivirksomhet frem til avløpsrenseanlegget. Dette gjøres med en kombinasjon av selvfallsledninger 

(gravitasjon) og trykkledninger (pumping). Kummer regnes som en del av ledningsnettet. 

Mål: 

 Ledningsnettet for spillvann skal ha tilstrekkelig kapasitet til å transportere spillvann fra husholdninger 
og næringsvirksomhet. 

 Ledningsnettet (inkludert kummene) skal være i en slik forfatning at innlekking (fremmedvann) og 
utlekking begrenses til et minimum. 
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 Gjenværende fellessystem (ca. 2,5 km) bør separeres.  
 Oversikt over alle fett- og oljeutskillere, og føre kontroll og tilsyn slik at driften er i henhold til 

gjeldende forskrifter. 

Status:

Tilstanden til ledningsnettet antas å være tilfredsstillende. Hoveddelen av ledningene er lagt etter 1990 og bør 

derfor ha en lang gjenværende levetid. 

Andelen fremmedvann på spillvannsnettet er beregnet til å være nærmere 50 %. Fremmedvann er uønsket 

vann på spillvannsnettet. Fremmedvann på spillvannsnettet fører til kapasitetsproblemer, som igjen kan føre til

kjelleroversvømmelser, økte pumpekostnader, økte rensekostnader og vanskeligere driftsforhold for 

avløpsrenseanlegget. 

Fremmedvann på spillvannsnettet kan blant annet skyldes: 

 Fellessystem som føres inn på spillvannsnettet

 Utette skjøter, sprukne rør og utette kummer i områder med høy grunnvannstand

 Lekkasjer fra drikkevannsnettet som trenger inn i spillvannsledningene

 Feilkobling av stikkledninger, sluk, taknedløp og drensledninger

 Høy vannstand i bekker

 Gamle påkoblede bekkelukkinger

Det er ca. 2,5 km med fellesledninger i områdene Preståsen og Kneppe i avløpssone Nannestad sentrum. 

Avløpssystemet i Nannestad har en del felleskummer. Det vil si kummer med åpne renner, hvor vann kan renne 

fra overvanns- til spillvannsledningen og omvendt. Dette representerer to problemer for avløpshåndteringen: 

1) Ved kraftig nedbør vil overvannsledningen kunne gå full og overvann vil dermed renne over i 

spillvannsledningen og føre til kapasitetsproblemer og økte driftskostnader. 

2) Spillvann kan renne over i overvannsledningen og videre ut i resipienten som dermed blir tilført 

forurensning.  

Felleskummer bør kartlegges og registreres, deretter bør de saneres. 

Kommunen har kommet godt i gang med forvaltning av olje- og fettavskillere. Det er innført system for utslipp-

/påslippstillatelser, og det gjennomføres tilsyn og kontroll av overholdelse av forskriften. 

Strategi og tiltak: 

De nærmeste årene bør fokus være å redusere fremmedvannmengdene ved å sanere fellesledninger, kartlegge

og sanere felleskummer og utbedre feil av typen feilkoblinger. I andre del av planperioden må man forvente å 

starte arbeidet med å fornye ledningsnettet. 

 Fellesledninger saneres (separeres). 
 Felleskummer kartlegges og saneres. 
 Kartlegge fremmedvann. 
 Registrere alle virksomheter som slipper ut avløpsvann som inneholder olje og/eller fett, samt sørge 

for at de har tillatelse til utslipp og/eller påslipp.   

7.3 PUMPESTASJONER SPILLVANN

Nannestad kommune er forholdsvis flat, men bebyggelsen er desentralisert og det er store avstander fra deler 

av bebyggelsen frem til renseanlegget. Dette fører til at spillvannet må pumpes i flere etapper og over lange 

avstander. Det vil bli bygd nye pumpestasjoner ved behov i forbindelse med utbygging av nye boligfelt. 
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Det er energikrevende å pumpe spillvannet. Med tanke på energiforbruket er det derfor gunstig at fremtidig ny 

bebyggelse skjer i nærheten av eksisterende VA-struktur i kommunen, selv om alt spillvannet uansett må 

pumpes til Gardermoen renseanlegg.

Et flertall av pumpestasjonene har nødoverløp. Det vil si utslippsarrangementer der spillvann ledes til 

nærmeste resipient dersom pumpestasjonen ikke har kapasitet til å håndtere tilførte avløpsmengder, eller ved 

driftsproblemer i pumpestasjonen.  

Mye fremmedvann på spillvannsnettet er uheldig både fordi det gir økt energiforbruk til pumping og på grunn 

av fare for overløp og forurensning av vassdragene. 

Mål:

 Redusere energiforbruket i pumpestasjonene.
 0-utslipp i overløp ved normal drift. 
 Driftssikre pumpestasjoner. 

Status:

Pumpestasjonene blir tilført store mengder fremmedvann slik at energiforbruket blir unødvendig stort. Mye 

fremmedvann medfører også overløpsutslipp ved kraftig nedbør. 

De fleste pumpestasjonene ble etablert i tidsrommet 1990-2000. Pumpestasjoner har en levetid på 20 til 40 år 

og med et antall på 54 stk. må en påregne mange utskiftninger de nærmeste årene.

Strategi og tiltak: 

 Redusere mengde fremmedvann. 
 Optimalisere eksisterende og nye pumpestasjoner ved å velge den beste tekniske løsning med tanke 

på energiforbruk og driftssikkerhet.

7.4 HÅNDTERING AV OVERVANN

Overvann brukes som en fellesbetegnelse for regnvann, smeltevann og vann som følge av stormflo (det siste 

heldigvis ikke så aktuelt i Nannestad), som renner av på overflaten. I Nannestad håndteres overvannet på 

forskjellige måter. Mye går i rør og ledes til nærmeste vassdrag, men mye havner også på spillvannsnettet 

(fremmedvann) og føres til avløpsrenseanlegget. Noe tas hånd om i nærmiljøet i form av lokal overvanns-

håndtering. Det siste er nå et hovedkrav ved utvikling av nye utbyggingsområder. 

Under kraftige nedbørshendelser er det fare for at overvannsledningene ikke klarer å ta unna vann. For å 

redusere konsekvensene ved slike episoder må vi både sørge for bedre rørkapasitet, og etablere økt bruk av 

lokal overvannshåndtering. For å redusere konsekvensene ved ekstremhendelser må en også legge til rette for 

flomveger.

Mål:

 Forebygge skader på helse og miljø. 

Status:

Ledningsnettet for overvann består av ca. 48 km ledninger med tilhørende kummer i ulike dimensjoner og 

materialer. Tilstanden på ledningsnettet antas å være av varierende kvalitet. 

Det kan i dag forekomme lekkasje av spillvann inn i overvannsledninger i felleskummer.
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Strategi og tiltak: 

 Kontrollere sandfang og overvannsledninger, samt tømme og spyle disse jevnlig.
 Kontrollere utslippspunkt og resipient med hensyn på erosjon.

 Registrere og sanere felleskummer for overvann og spillvann (se også under spillvann).

7.5 AVLØPSRENSING

Det kommunale avløpsvannet (ca. 700 000 m
3
/år) pumpes til Gardermoen renseanlegg (GRA) som er felles for 

nordre del av Ullensaker, Nannestad og hovedflyplassen. Dette inkluderer avløpsvann fra Nannestad sentrum, 

Maura, Åsgreina og avløpsvann fra Holter/Eltonåsen som blir transportert over Leiravassdraget til Ullensaker 

kommune og videre opp til GRA. Kommunal avløpsrensing er vedtatt sentralisert i Gardermoen renseanlegg 

beliggende i Ullensaker kommune. Gardermoen renseanlegg ble bygget i forbindelse med utbygging av 

hovedflyplassen. Renseanlegget har mekanisk, biologisk og kjemisk rensing pluss UV-bestråling.

Bilde 7.5.1: Gardermoen renseanlegg (GRA). 

7.6 SPREDT AVLØP

Ca. 2 930 innbyggere er tilknyttet 1 128 private avløpsanlegg. Av disse anleggene har 75 % Leira som resipient, 

og 25 % har Hurdalsvassdraget som resipient.

Mål:

 Private avløpsanlegg skal ha godkjente avløpsløsninger i henhold til lokal forskrift.

Status:

I handlingsplan for spredt avløp 2011-2015, Opprydding i avløp fra spredt bebyggelse, ble det beskrevet en 

tiltaksplan for opprydding i Leiravassdraget i perioden 2011 – 2015, og for Hurdalsvassdraget i perioden 2011 –

2021. Tiltaksplan for spredt avløp inngår som en del av Handlingsplan for avløp 2017-2020. Handlingsplan for 

avløp 2017-2020 vil følge som et vedlegg til denne hovedplanen. 

Handlingsplanen er utarbeidet for å nå målene i Vannforskriften som krever at tilstanden i overflatevann og 

grunnvann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprette naturtilstanden med sikte på at 

vannforekomstene minst skal ha god økologisk og god kjemisk tilstand innen utgangen av 2021. Formålet er å 

redusere forurensningsbidraget fra avløpsanleggene til et akseptabelt nivå. 

Strategi/tiltak:

 Sørge for at alle private avløpsanlegg har godkjente avløpsløsninger i henhold til lokal forskrift. 
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8. DRIFTSKONTROLL OG LEDNINGSKARTVERK

8.1 DRIFTSKONTROLL

Hele det kommunale vann- og spillvannsnettet er tilknyttet kommunens driftskontrollsystem. Nannestad 
kommunes driftskontroll overvåker 54 avløpspumpestasjoner, 3 høydebasseng og 1 trykkforsterkningsstasjon, 
samt 8 punkter på vannledningsnettet der det registreres mengde og trykk.

Dette systemet er til god hjelp ved rapportering til KOSTRA, fylkesmannen, miljødirektoratet og 
fylkeskommunen, og er en god støtte ved daglig drift. Teknisk vakt blir varslet via SMS ved unormale 
driftshendelser.

Mål: 

 Kommunen skal ha et godt fungerende driftskontrollanlegg fra VA-anleggene. Det skal bidra til god 
oversikt over tilstand og gi varsel ved eventuelle problemer. Anlegget skal sikre god drift.

Status:

Nannestad kommune benytter et lukket driftskontrollsystem. Dette fører til at oppgraderinger av systemet er 
veldig kostbart, da dette er knyttet opp til en bestemt leverandør. Vi kan derfor ikke hente inn tilbud på
oppgradering på det åpne markedet.

Strategi og tiltak: 

 Vedlikeholde og oppgradere driftskontrollanlegget for eksisterende vann- og avløpsanlegg.
 Ved etablering av nye vann- og avløpsanlegg skal driftskontrollanlegget oppdateres.
 Bør vurdere å samarbeide med de andre ØRU-kommunene og etablere et åpent 

driftsovervåkingssystem hvor flere leverandører kan gi tilbud.

8.2 LEDNINGSNETTDATABASEN

Nannestad kommune skal ha et digitalt ledningskartverk over vann- og avløpsnettet. Dette systemet er til god 

hjelp ved rapportering til KOSTRA, fylkesmannen, miljødirektoratet og fylkeskommunen, og er en god støtte 

ved daglig drift. 

Mål: 

 Kommunen skal ha et oppdatert kartverk som inneholder de opplysninger som er nødvendige for rask 
og effektiv informasjonsflyt. I tillegg skal digital driftsdagbok implementeres. 

Status:

Det digitale ledningskartverket hadde ved oppstarten av arbeidet med hovedplanen en del mangler. Det mest

alvorlige var at en forholdsvis stor andel ledninger lå inne med ukjent anleggsår. Det er påbegynt et arbeid med

gjennomgang og oppdatering av ledningskartverket, og ledningsnettdatabasen skal være under kontinuerlig 

oppdatering. 

Strategi og tiltak: 

 Gode rutiner for registering av nyanlegg og hendelser.
 Innmåling av ledningsnett og oppdatering av ledningsnettdatabasen må prioriteres.

9.   KUNDEBEHANDLING
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Våre kunder er først og fremst abonnentene, men også næringslivet, interesseorganisasjoner og andre som har 

behov for informasjon og veiledning i vann- og avløpsspørsmål.

Mål: 

 Møte våre kunder med åpenhet, profesjonalitet, effektivitet og nærhet.
 Kundene skal få fullverdige vann- og avløpstjenester og god service.

Status:

Publikum kan gi melding og motta informasjon om uregelmessigheter og driftsproblemer 24 timer i døgnet.

På hjemmesiden til Nannestad kommune er det lagt ut generell informasjon, søknadsskjemaer, veiledning og 
lenker til lover og forskrifter og andre relevante hjemmesider, beregnet både for abonnenter og profesjonelle 
kunder. I tillegg benyttes Nannestad kommunes hjemmesider til generell informasjon om vann og avløp. 
Hjemmesiden til Nannestad kommune er under oppdatering, og det vil bli lagt vekt på økt digitalisering. 

Strategi og tiltak: 

 Gode informasjonssystemer.

 Løpende oppdatering og videreutvikling av internettsidene.

 Opplysningsarbeid/holdningskampanjer.

10. BEMANNING OG VIRKSOMHETSUTVIKLING

Virksomheten skal etterleve og oppfylle de lover og forskrifter som gjelder for HMS-området.

10.1 BEMANNING

De ansatte er en viktig ressurs for vann– og avløpsvirksomheten.

Mål:

 Det skal legges systematisk vekt på utvikling av en effektiv og kompetent organisasjon, både intern 
utvikling og i nettverk med private aktører og nabokommuner. 

 Hovedvekt legges på kompetansebehov og økende behov for å kombinere spesialisering med lokal 
kunnskap og nærhet til anleggene. 

 En svært viktig utfordring knyttes til rekruttering og kompetanseutvikling og systematisk overføring av
kompetanse fra seniormedarbeidere til de yngre.

 Nok personell med riktig kompetanse.
 Kompetanseutvikling.

Status:

I dag er det ikke nok personell til å utføre pålagte arbeidsoppgaver i henhold til rammebetingelsene. Det er 

flere vakante stillinger, og det er mangel på ressurser for å innfri krav og mål innenfor virksomhetens områder.  

Strategi og tiltak: 

 Virksomheten skal sikres kompetanse og kapasitet som er tilpasset oppgavene som skal løses.

10.2 VIRKSOMHETSUTVIKLING

Arbeide aktivt med utvikling og en effektiv organisering av virksomheten. 
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Mål:

 Vann- og avløpsvirksomheten skal ha en organisering som fokuserer på høy kvalitet og effektiv 
oppgaveløsning. 

 Kontrollere og sikre driftsdata på ledningsnettet. 

Status:

Virksomheten arbeider ut fra gjeldende politiske vedtak, standard abonnementsvilkår og felles VA-norm for 

kommunene på Øvre Romerike. Nannestad kommune er medlem i Norsk Vann som er en kilde til 

kompetanseutvikling og faglig nettverk. 

Strategi og tiltak: 

 Virksomhetens størrelse og kompetanse skal til enhver tid være tilpasset de oppgaver som pålegges 
gjennom politiske vedtak, lover og retningslinjer.

 Internkontrollsystemet skal benyttes i kvalitetssikringen av tjenestene og for å opprettholde høy 
sikkerhet på arbeidsplassene og et godt arbeidsmiljø.

 Ny teknologi skal utnyttes for å forbedre tjenestene og redusere kostnader og skader.
 Drift- og overvåkingssystemet skal videreutvikles.

11. ØKONOMI

Vann- og avløpsgebyrene er basert på selvkostprinsippet, jf. Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg. 

Gebyrene skal dekke alle relevante investerings, drifts- og vedlikeholdskostnader. Et overslag over forventede 

kostnader (drifts- og kapitalkostnader) over en 4 års periode brukes for å fastsette gebyrenes størrelse.

Det ble den 11.12.2012 vedtatt en todelt gebyrordning i Nannestad kommune fra 01.01.2013. Det vil si at man 
betaler for faktisk forbruk (forbruksgebyr) og i tillegg betales det abonnementsgebyr (fastgebyr) for vann og 
avløp. 

Det er summen av fastledd og variabelt ledd samt inntekter fra tilknytningsgebyrene som skal finansiere 

kommunens vann- og avløpskostnader. Det er ikke adgang til å dekke inn kostnader knyttet til tilsyn og 

saksbehandling av private avløpsanlegg gjennom ordinære vann- og avløpsgebyr. Slike kostnader må dekkes av 

kommunekassen, eller gjennom egne gebyrer.

Alle de kommunale kostnadene til vann og avløp er delt inn i enten driftskostnader eller investeringer. 

Driftskostnader inkluderer alle kostnader til drift og vedlikehold av anleggene, mens investeringer inkluderer 

kostnader for oppgradering til bedre standard og investering i nye anlegg. 

Utfordringen i den kommende perioden blir å utnytte eksisterende teknisk infrastruktur optimalt ved å 

lokalisere ny boligbebyggelse i områder hvor man har tilstrekkelig kapasitet. Dette vil gi flere husstander som 

kan dele på utgiftene knyttet til vann og avløp. 

Mål: 

Ut fra gjennomgang og prioritering av tiltak er det utarbeidet to handlingsplaner for investerings- og drifts-
prosjekter i årene framover. Handlingsplanene gir føringer for prioritering av tiltak og budsjett for vann og 
avløp. Handlingsplanene revideres ved behov evt. uten å revidere hovedplanen samtidig. Handlingsplanene tar 
i utgangspunktet for seg de nærmeste fire år i tråd med økonomiplanens tidshorisont, og legger til grunn blant 
annet forutsigbarhet for gebyrutviklingen innenfor området. 
Nannestad kommune jobber for en helhetlig og bærekraftig vannressursforvaltning også i forbrukerleddet. 
Dette skal komme til uttrykk gjennom et rettferdig prissystem for kommunale vann- og avløpstjenester som 
skal stimulere til at målene kan nås.  
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 Gebyrene skal dekke kostnadene for akseptabelt vedlikehold og utvikling av virksomheten. 

Status:

Nannestad kommune har til dels høye gebyrer sammenlignet med nabokommunene i Akershus.

Strategi og tiltak: 

 Velge den beste tekniske og/eller energibesparende løsningen som vil ha en positiv økonomisk effekt.
 Gjennom kommuneplanens arealdel sørge for at eksisterende infrastruktur kan utnyttes slik at 

framtidig boligområder etableres der det er ledig kapasitet. 


