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Rådmannens innstilling 

 
Saneringsplan avløp legges ut til offentlig ettersyn. 
 
 
 

 

SAKSUTREDNING 

 
1.  Saksopplysninger 
 
Eidsvoll kommune har startet arbeidet med opprydding i avløp fra spredt bebyggelse, jamfør 
EUs rammedirektiv for vann. Det er tidligere utarbeidet en saneringsplan (plan for 
nykloakkering) for årene 1992-2006. En saneringsplan inneholder prioriterte områder for 
utvidelse av kommunalt avløpsnett og legger føringer for hvilke boligområder kommunen skal 
legge til rette for tilknytning i, ved å utvide eksisterende ledningsnett. 
 
Saneringsplanen er en tiltaksplan som inkluderer økonomiske estimat for tiltakene. 
Saneringsplanen er en del av hovedplan for avløp og skal behandles årlig av kommunestyret. 
Saneringsplanen vil bli revidert i 2020 i forbindelse med rullering av kommuneplanen, slik at 
de tekniske planarbeidene følger kommuneplanperioden. 
 
2.  Vurdering 
 
I forbindelse med prosessen med opprydding i avløp fra spredt bebyggelse er det viktig av 
hensyn til vannforekomstene å vurdere tilknytning av boliger, fremfor lokale utslipp. I henhold 
til vedtatte retningslinjer for opprydding i spredt avløp skal alle boliger nærmere enn 100 
meter pålegges tilknytning til kommunalt avløpsnett. Boliger som ligger noe lenger unna vil i 
utgangspunktet bli pålagt å oppgradere private avløpsanlegg fremfor tilknyttet. Det er enkelte 
områder som allikevel kan pålegges tilknytning ved utvidelse av kommunalt ledningsnett.  
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Fylkesmannen i Oslo og Viken anbefaler at flest mulig boliger tilknyttes kommunalt avløp for å 
redusere lokal forurensing. I vedtatte retningslinjer for opprydding i spredt avløp skal ikke en 
privat avløpseier pålegges høyere kostnader enn 2,5G ved tilknytning til kommunalt 
avløpsnett, eks. tilknytningsgebyr. Ved at kommunen utvider eksisterende ledningsnett der det 
vurderes forsvarlig øker muligheten til å knytte flest mulig til kommunalt avløpsnett. 
 
En politisk vedtatt saneringsplan er viktig med hensyn til hvilke tiltak kommunen selv kan 
utføre for å oppnå de nasjonale målene om minimum god kjemisk og økologisk tilstand i alle 
vannforekomster.  
 
Bakgrunnen for prioriteringen i saneringsplanen er samlet forurensningsrisiko, antall boliger og 
økonomisk vurdering. Områder med stor belastning og dårlige infiltrasjonsforhold vil være 
høyere prioritert i saneringsplanen enn områder med gode infiltrasjonsforhold. 
 
Saneringsplanen har en stipulert totalramme på 141 mill. i perioden 2019-2028. 
 
Saneringsplanen påvirker mange private avløpsanleggeiere og bør derfor legges ut til offentlig 
ettersyn. Det kan være andre aktuelle tiltak som bør prioriteres, og et offentlig ettersyn vil 
kunne avdekke disse. Alle innspill vil bli vurdert. 
 
Aktuelle prosjekter i saneringsplanen: 
Prosjekt Resipient Kostnad Merknader 
Kastellet Vorma 5,3 mill Sentrumsnært. Utløp over naboers 

eiendom. Dårlige infiltrasjonsforhold. 
Mulig stor forurensningsfare med 
dagens anlegg 

Tunneltoppen Vorma/Andelva 11,6 mill Sentrumsnært og nært BRA. Mange 
innbyggere. Dårlige 
infiltrasjonsforhold. Avsatt 
tilkoblingspunkt ved Finstadvegen. 

Skakkland Sentrumsbekkene
/Vorma nord for 
Sundet 

16,8 mill Nærhet til kommunalt avløp. Mulig å 
få til tilkobling med selvfall. Mulig stor 
forurensingsbelastning med dagens 
anlegg. 

Bråtenvegen/Sagvegen Andelva 33 mill Mange boliger. Dårlige 
infiltrasjonsforhold. Svært nært 
Andelva. Mulig stor 
forurensingsbelastning med dagens 
anlegg. 

Olsrud (Klaseigutua) Nessa 3, 9 mill Kort avstand til kommunalt 
avløpsnett. Dårlige 
infiltrasjonsforhold. 

Røysitun Tilførselsbekk til 
Vorma 

7 mill Kort avstand til kommunalt 
avløpsnett. Dårlige 
infiltrasjonsforhold. 

Setrevegen Vorma 36,1 mill Mange boliger. Gode grunnforhold å 
føre frem kommunalt avløp i. 

Jønsjøen Jøndalsåa 15,4 mill Kort avstand til kommunalt 
avløpsnett. Dårlige 
infiltrasjonsforhold. 

Bygdetunet Nessa 11,2 mill Kort avstand til belastet resipient. 
Dårlige infiltrasjonsforhold. Mulig stor 
forurensingsbelastning med dagens 
anlegg. 

 
 
3.  Alternativer 
 
Alternativet er at Eidsvoll kommune ikke har en plan for utvidelse av kommunalt avløpsnett. 
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4.  Konklusjon 
 
Saneringsplan avløp legges ut til offentlig ettersyn. 
 
 
 
Vedlegg som følger saken: 
1 Tiltaksoversikt utvidelse av kommunalt nett 2019-

2028 
 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen 
 
 
 
Utskrift av behandlet sak sendes til 


