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Intensjonsavtale om leveranse av vann og behandling av avløp
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Intensjonsavtale om leveranse av vann og behandling av avløp mellom Eidsvoll og Hurdal kommune
vedtas.

Vedtak som innst illing fra Formannskapet  -  26.01.2021  -  sak 21/ 07

Intensjonsavtale om leveranse av vann og behandling av avløp mellom Eidsvoll og Hurdal kommune
vedtas.

Kommunedirektørens innst illing:
Intensjonsavtale om leveranse av vann og behandling av avløp mellom Eidsvoll og Hurdal kommune
vedtas.

Saksut redning:

1. Saksopplysninger

Hurdal kommune gjennomførte i 2019 mulighetsst udie for framt idig vannforsyning og
avløpsløsning for sin kommune. Målet for st udien var a legge fram for kommunestyret en
anbefaling for beste løsning for asikre Hurdal sine innbyggere t ilfredsst illende vann- og
avløpstjenester innenfor gjeldende lovverk i et 50 - 100 års perspekt iv, samt legge t il rette
for ønsket utvikling og befolkningsøkning i kommunen. Mulighetsst udiet viste to mulige løsninger for
framt idig vann og avløp, enten i egenregi eller i samarbeid med Eidsvoll kommune. Mulighetsst udiet
ble behandlet i Hurdal kommunestyre i desember 2019.

Kommunestyret i Hurdal ønsket ikke abeslutte valg av ret ning, men vedtok utdypende ut redninger
av både egenregi- og samarbeidsløsning. Hurdal kommune iverksatte forprosjekt for



ut redningsarbeidet . Forprosjektet skal leveres som beslut ningsgrunnlag for valg av overordnet
løsning for framt idig vann og avløp. Saken behandles i Hurdal i mars 2021.

Gjennom kommunestyrevedtak i Hurdal i desember 2019 bledet gitt i oppdrag a utre de nærmere
vann- og avløpsløsninger i samarbeid med Eidsvoll kommune, samt a starte forhandlinger med
Eidsvoll kommune om kostnader Hurdal kommune vil få gjennom samarbeidet , slik at det kan
vurderes opp imot vann og avløp i egen regi.

Saken om intensjonsavtale lages for a skape forutsigbarhet for Hurdal kommune før vedtak om
endelig st rategivalg. En event uell fremt idig avtale mellom våre to kommuner vil således baseres på
prinsippene i intensjonsavtalen.

Intensjonsavtalen tar utgangspunkt i vurderinger knyttet t il selvkost , med beregninger, utarbeidet av
EnviDan Moment um AS. Selve avtalen er utarbeidet av kommunene, med j uridisk kont roll fra Kvale
Advokat firma DA.

Saken om intensjonsavtale har t idligere vært behandlet polit isk i Eidsvoll. I PS 28/ 20 i Eidsvoll vedtok
kommunestyret følgende:

Administrasj onen gis i oppdrag å etablere en intensj onsavtale om vann og avløp med
Hurdal kommune.

Kommunestyret ber administrasj onen ta med seg f ølgende spørsmål:
1. Hvilke f ordeler har Eidsvoll av avtalen?
2. Må Eidsvoll gj øre noe med egne anlegg f or akunne inngå avtalen?
3. Eidsvoll investerer i ozonrensing i egne anlegg, vil Hurdal f å dette som et krav f or å
inngå avtalen, eller må Eidsvoll ta kostnadene f or denne investeringen senere?
4. Er ledningsnettet fra Tisj en dimensj onert f or både Eidsvoll og Hurdal, eller vil Eidsvoll
måtte gj ennomf øre investeringer på det te senere? Vil ledningsnettet fra Tisj en
oppret tholde dagens pumpekapasitet t il egne innbyggere ved påkobling av Hurdal?

Spørsmålene kommenteres i saksvurderingen nedenfor.

2. Vurdering

Hurdal kommune har sammen Eidsvoll kommune, i arbeidene som ledet t il ut kast t il
intensjonsavtale, engasjert EnviDan AS for a utarbeide prisest imat er for leveransene og se nærmere
på fordeler og ulemper ved en slik avtale. I beregningene er selvkost prinsippet lagt t il grunn.

Rapporten gir relevant informasjon for a vurdere om t ilknyt ning, herunder utfasing av egne
eksisterende vannbeh andling s-/ren seanle gg, vilvære billigere enn a oppgradere eksisterende
infrast rukt ur t il akseptabel standard. Samt idig omtaler og oppsummerer rapporten kost nadsbildet
med hensyn t il gebyrfastsettelse.

Beregningene tar utgangspunkt i Eidsvolls kost nadsgrunnlag for vann- og avløpstjenestene.
Kost nadsgrunnlaget består av direkte og indirekte driftsutgift er, samt kapitalkost nader, og er
beregnet i t råd med selvkost forskrift en. Hurdals andel av kost nadsgrunnlaget er est imert gjennom
bruk av dokumenterte fordelingsnøkler. Enhetsprisene er basert på levert og mottatt mengde drikke-
og avlp svann.

Eidsvoll har t ilgjengelig kapasitet ved de akt uelle behandlingsanleggene Tisjen og Barlidalen, slik at
en avtale mellom kommunene vil gi lavere enhetskost nader for begge parter.
Hurdal vil videre kunne dra nytte av at eget driftspersonell t il en viss grad kan omdisponeres, både



innenfor sektoren og i kommunen. Et godt fungerende samarbeid gir en vinn-vinn-sit uasjon for
begge kommuner.

Prinsippavtalen legger opp t il et rent tjenestekjøp, uten noen form for overtakelse/ eierskap for
Hurdal kommune, t il t ekniske anlegg i Eidsvoll. Investeringer som Hurdal kommune må gjøre i egen
kommune, er Eidsvoll kommune uvedkommende. Investeringer Eidsvoll kommune må gjøre i egen
kommune delfinansieres ved bidrag fra Hurdal kommune, beregnet ut fra den forholdsmessige
nytteverdien for Hurdal kommune.

Hurdal kommune må også gi et bidrag t il driften i Eidsvoll kommune, men basert på alminnelige
selvkost prinsipper. Dett e innebærer at Eidsvoll kommune ikke får en fortjeneste på avtalen, men får
dekket sine kost nader i forbindelse med avtalen.

Fordelen for Eidsvoll kommune er at våre abonnenter får en noe avdempet prisutvikling på
kommunale gebyrer gjennom økt stordrift . For Hurdal kommune sin del vil fordelen være å ta del i
stordriften av vann- og avløpstjenester i samarbeid med Eidsvoll kommune, noe som også gir lavere
kost nadsutvikling for abonnenter i Hurdal kommune.

Svar på spørsmål fra kommunestyret i Eidsvoll kommune:

1. Hvilke fordeler har Eidsvoll av avtalen?

For Eidsvoll kommune sin del vil fordelene med en slik avtale være at vann- og avlps abonne nter i
Eidsvoll vil få redusert gebyrgrunnlag, t ilsvarende innbetalingen fra Hurdal kommune. Dette vil ikke
nødvendigvis resultere i lavere gebyrer, men vil avdempe noe av den forventede gebyrøkningen som
følge av varslede behov for økt drift , vedlikehold og investeringer innen vann og avløp.

2. Må Eidsvoll gjøre noe med egne anlegg for a kunne inngå avtalen?

Eidsvoll kommune har kapasitet til a bade levere vann t il Hurdal og motta avløp. Kommunens
priorit eringer påvirkes ikke i stor grad av et samarbeid mellom kommunene, da prioriteringene ofte
omhandler hovedledningsnettet eller andre installasjoner som kommer begge parter t il gode.

3. Eidsvoll investerer i ozonrensing i egne anlegg, vil Hurdal få dette som et krav for a
inngå avtalen, eller må Eidsvoll t a kost nadene for denne investeringen senere?

Avtalen utarbeides som en ren kjøp- og salgsavtale, hvor Hurdal komme gjennom avtalt
kost nadsfordeling betaler for investeringer Eidsvoll kommune gjennomfører. Store investeringer som
det per nå ikke er formidlet informasjon t il Hurdal kommune om skal opplyses om ved årlig
gjennomgang av gebyrgrunnlaget .

4. Er ledningsnett et fra Tisje n dimensjonert for både Eidsvoll og Hurdal, eller vil Eidsvoll
måtte gjennomføre investeringer på dette senere? Vil ledningsnettet fra Tisjen
opprett holde dagens pumpekapasitet t il egne innbyggere ved påkobling av Hurdal?

Investeringer innen vann og avløp i Eidsvoll må gjennomføres, uavhengig av en avtale med Hurdal
kommune. Dette har sammenheng med leveringssikkerhet t il abonnenter i et langsikt ig perspekt iv,
og blir ikke påvirket i stor grad av om Hurdal kobles t il eller ikke. Tisjøen har t ilst rekkelig kapasitet t il



a levere t il ca. 35 000 personer ved oppgradering, og det er per i dag ca. 19 000 personer som mott ar
vann fra dett e behandlingsanlegget . Planlagte invest eringer vil ha som mål både oppdimensjonering,
men også reduksjon av lekkasjer.

3. Alternat iver

Alternat ivet er at int ensjonsavt ale om leveranse av vann og behandling av avløp med Hurdal
kommune ikke vedt as.

4. Konklusjon

Int ensjonsavt ale om leveranse av vann og behandling av avløp mellom Eidsvo ll og Hurdal kommune
vedtas.

Vedlegg:
Int ensjonsavt ale om leveranse av vann og behandling av avløp - Hurdal og Eidsvoll kommuner
Rapport EnviDan Moment um - kjøp av drikkevann og leveranse av avløpsvann
Vedlegg t il rapport EnviDan Moment um

Kommunestyret 02.02.2021:

Behandling:

Votering:

Formannskapets innst illing ble enstemmig vedtatt .

KS- 21/ 04 Vedtak:

Int ensjonsavt ale om leveranse av vann og behandling av avløp mellom Eidsvo ll og Hurdal kommune
vedtas.


