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Rapport Forprosjekt framtidig vann- og avløpsløsning for Hurdal kommune

Rådmannens innstilling:
Fremtidig vann- og avløps løsning vedtas som beskrevet i scenariet 3

Rådmannen fremmer ikke innstilling om utbyggingen skal gjennomføres i egen regi eller i samarbeid 
med Eidsvoll

Bakgrunn for saken:
Hurdal kommune er i en prosess om å beslutte beste løsning for å sikre Hurdal sine innbyggere 
tilfredsstillende vann- og avløpstjenester innenfor gjeldende lovverk, i et 50 – 100 års perspektiv, 
herunder legge til rette for utvikling og befolkningsøkning i kommunen i samsvar med vedtatte 
planer. 
En mulighetsstudie gjennomført i 2019 viste at det var mulig å løse dette både i egenregi og i 
samarbeid med Eidsvoll kommune. Ved behandling av mulighetsstudien 11.12.2019 sak 29/19, 
ønsket ikke kommunestyret (KST) å beslutte veivalg og vedtok videre utredninger. Oppfølging av 
mulighetsstudien gjennom et forprosjekt, ble vedtatt i KST sak PS 8/20 den 12.2.2020. Hurdal 
kommunestyre vedtok i KST sak 51/20 13.5.2020 at utredning fra forprosjektet skal sendes til de 
folkevalgte 6 uker før behandling av saken i kommunestyret 24.03.2021. 

Saksutredning:
To myndighetskrav gir ytre betingelser for Hurdal kommune i prosessen mot å beslutte framtidig VA 
løsning:   

1. Fylkesmannen, nå Statsforvalteren, har i utslippstillatelsen for avløpsordningen av mai 2019, 
stilt krav om at renseanlegget innen 1.1.2024 skal tilfredsstille sekundærrensekrav iflg. 
forurensingsforskriften, og at kommunen innen 1.4.2020 framlegger en plan for hvordan 
dette kravet imøtekommes.  

2. Mattilsynet har etter tilsyn i 2017 to vesentlige pålegg som kommunen har sagt skal løses 
gjennom mulighetsstudien. Dette er krav om reservevannløsning og økt leveringssikkerhet. 
Mattilsynets varsel om dagbøter fra 1.1.2019, ble trukket under forutsetning av at 
kommunen utreder og beslutter løsninger.   



Prosjektplan som beskriver omfang og gjennomføring av forprosjektet, ble vedtatt i KST sak 34/20 
1.4.2020. Framdrift i prosjektet ble endret ved vedtak i KST den 13.5.2020 sak 51/20. Sistnevnte 
medførte at utredningsperioden ble forskjøvet, og at kommunestyrets behandling av forprosjektet, 
ble endret fra oktober 2020 til mars 2021. 

For utredning av framtidig VA løsning, er kommunens vedtatte utviklings planer en del av det 
politiske rammeverket. Kommuneplan (vedtatt KST 13.6.2018) og sentrumsplan for Hurdal kommune 
(vedtatt KST 24.10.2018) er slike planer. Kommunens planer angir en befolkningsøkning opp mot 
10.000 innbyggere i en tidshorisont på 50-100 år. Det er i prosessen besluttet at betjening av 5000 
personer skal være dimensjonerende for vann- og avløpsanleggene. 

I utredningene er også antall abonnenter benyttet for beregninger. En abonnent kan være en 
næringseiendom, bolig og en fritidsbolig, og antall personer som betjenes med vann og avløp kan 
variere svært mye for disse. For å ha et tall å benytte for begrepet abonnent, er antall personer pr 
husstand i 2020 fra statistisk sentralbyrå (SSB) benyttet.  1 abonnent settes da lik 2,13 personer.       

Forelagte rapport fra forprosjektet med tilhørende vedlegg skal gi et tilstrekkelig og godt 
beslutningsgrunnlag til Hurdal kommunestyre, for å kunne fatte endelig beslutning om hvilken 
retning kommunen skal velge for framtidig vann og avløpsløsning, enten i egenregi eller i samarbeid 
med Eidsvoll kommune.

Egenregi betyr at all drift, vedlikehold og investeringer gjennomføres av Hurdal kommune. 
Kommunen må tilfredsstille alle myndighetskrav på egen hånd. I en samarbeidsløsning legges det 
ledninger til Eidsvoll, som i sin tur leverer drikkevann og tar imot og renser avløpsvannet fra Hurdal. 
Ansvaret deles med Eidsvoll kommune. Drift og vedlikehold av VA-anlegg som ligger i Hurdal 
kommune vil fortsatt driftes av Hurdal kommune. Eierskapet til VA-anlegg deles ved 
kommunegrensen.

Vurdering:
«I forprosjektet er det gjennomført utdypende delutredninger av tiltak som en mulighetsstudie i 
2019 viste var nødvendig for hver av løsningene.  

Delutredningene er utført av Sweco Norge AS og gjelder tiltak som inngår enten i 
• egenregiløsningen (D02-A1, D03-A1, D02-A2 og D03-A2, D04, D05, D07, D09, D10 tillegg) 
• samarbeidsløsningen (D05, D10, D09)  

Rapportene fra delutredningene gir en grundig beskrivelse av tiltaket, for eksempel av en 
ledningstrase eller et behandlingsanlegg, kartlegginger som er gjort og eventuelle utfordringer som 
kan ha betydning og som må vurderes nærmere eller tas hensyn til. For flere tiltak er det opplyst 
hvilke ytterligere undersøkelser som må gjøres før detaljprosjekteringer. Eksempelvis har Hurdal 
mange kulturminner, og utdypende undersøkelser må gjøres i sommerhalvåret. Resultatet kan ha 
vesentlig betydning for endelig trasevalg. For å kunne holde nødvendig framdrift, er det anbefalt at 
bestilling av undersøkelser iverksettes snarest etter at beslutning om retning er tatt i mars 2021. 
Innsamling og forberedelse av dokumentasjon for ulike tillatelser, som konsesjoner, utslippstillatelser 
og plangodkjenninger er tidkrevende og bør startes raskt. 

Priser som kommer fram av delutredningene er å anse som kostnadsoverslag som har usikkerhet ved 
seg. Hver av rapportene innledes med et sammendrag, og kan leses i de vedlagte rapportene.

På basis av delutredningene er det gjennomført gebyrberegninger og analyse av både 
egenregiløsningen (E) og samarbeidsløsningen (S) for 4 ulike scenarioer. Scenarioene er rangert fra 
«nå situasjon» (0), til minimum eller «må situasjon» (1), deretter «må situasjon» pluss kommunal 
utbygging av hovedledningsnett (2) og til slutt «full utbygging» (3). Kort kan scenarioene beskrives:



Scenario 0: Dagens situasjon, som i praksis er bakteppe for prosjektet. Kommunen har krav fra 
Mattilsynet i forhold til leveringssikkerhet for drikkevann, og krav fra Statsforvalteren (tidligere 
Fylkesmannen) i forhold til utslippstillatelsen for avløp. Utslippstillatelsen er gitt for 2200 pe. 
Kommunen har vedtatte planer for utvikling av både boliger, fritidsbebyggelse og næring. Avløp- og 
vannforsyningsanleggene har ikke kapasitet til å betjene ønsket utbygging. Det er pr 1.1.2021 ca. 
1100 abonnenter tilknyttet kommunes drikkevannsforsyning og ca. 590 abonnenter tilknyttet 
kommunens avløpsordning. I siste kartlegging av private avløpsanlegg, ble det registrert ca. 440 
boliger i kommunen som har privat vann, og ca. 770 private avløpsanlegg. Tidligere karlegging av 
private avløpsanlegg viser at de fleste ikke er i forskriftsmessig stand, og må oppgraderes eller om 
mulig tilkobles kommunalt nett.    

Scenario 1: Et scenario der det er lagt opp til at kommunen kun sørger for å bringe VA anleggene 
innenfor lovverket, og opprettholde disse som en langsiktig løsning. Kommunen avsetter ikke midler, 
og bygger ikke ut kommunalt ledningsnett. Vann og avløpsledning mellom Rustad og 
Prestegardshagan bygges ikke, avløp her må løses på annen måte. Et fåtall abonnenter bærer 
kostnadene for løsningen. Som et resultat av at kommunen ikke bygger ut ledningsnettet, er det i 
utredningene gitt et anslag for nye abonnenter i perioden 2020-2039 som vist i tabell 2 nedenfor. 
Nye abonnenter kan komme i form av pålegg om tilknytning av eksistendere bebyggelse og privat 
utbygging. Scenario 1 gir de høyeste VA gebyrene, anslått samlet VA gebyr i 2039 er vist i tabell 2.

Scenario 2: Et scenario der det er lagt opp til at kommunen sørger for å bringe VA anleggene 
innenfor lovverket, og opprettholde disse som en langsiktig løsning. Kommunen avsetter også midler 
og bygger ut kommunalt ledningsnett ifølge planer. Vann og avløpsledning mellom Rustad og 
Prestegardshagan bygges ikke, og avløp her må løses på annen måte. Økt hovedledningsnett gir 
mulighet for tilkobling av nye abonnenter, både fra eksisterende og ny bebyggelse. Abonnentene 
bærer kostnadene for løsningen. Anslått antall nye abonnenter i perioden 2020-2039 og anslått VA 
gebyr i 2039 for scenario 2, kommer fram av tabell 2.  

Scenario 3: Et scenario der det er lagt opp til at kommunen vil sikre Hurdal sine innbyggere 
tilfredsstillende vann- og avløpstjenester innenfor gjeldende lovverk, i et 50 – 100 års perspektiv, 
herunder legge til rette for utvikling og befolkningsøkning i kommunen i samsvar med vedtatte 
planer. Det er i prosessen besluttet at betjening av 5000 personer skal være dimensjonerende. 
Kommunen avsetter midler, utbedrer og bygger ut kommunalt ledningsnett ifølge planer. 
Vannledning og avløpsledning mellom Rustad og Prestegardshagan bygges, avløp på strekket og for 
Rustad løses i kommunal regi. Anslått antall nye abonnenter i perioden 2020-2039 og anslått VA 
gebyr i 2039 for scenario 3, kommer fram av tabell 2.  

Gebyrberegninger
EnviDan har gjennomført en gebyrberegning for hver av scenarioene, ut fra de respektive 
investeringsbehovene, vist i tabell 1. I tabellen er kostnader for framtidig utbygging og årlig sanering 
(utbedring) av kommunens ledningsnett medtatt.  



Tiltak 1E 2E 3E 1S 2S 3S Inv.utgift
(mill. kr)

Del-
prosjekt

Nytt RA avløp X X X 90,4 D04

Avvikle gammelt RA avløp X X X X X X 2,5 D04

Dagens VBA - hovedvann X X 0,0 D02-A1

Dagens VBA - utvides og hovedvann X X X 16,3 D02-A1

Dagens VBA avvikles X 1,0 D10

Konsesjon uttak vann Røtjenn X X X X X 0,2 D02-A2

Konsesjon uttak vann Hurdalssjøen X X X 0,3 D03-A2

Nytt VBA Prestegardshagan - reservevann X X X 50,3 D03-A1

Avtale med Eidsvoll om leveranser X X X 0,0 D01

Overføringsledning avløp Hurdal-Eidsvoll* X X X 138,3 D10

Overføringsledning reservevann Eidsvoll-Hurdal* X X 113,3 D10

Overføringsledning hovedvann og reservevann Eidsvoll-Hurdal* X 113,3 D10

Trykkøkning Hurdal Verk X X X X X X 5,2 Ny01

Trykkøkning Bogen X X X 7,2 Ny04

Økt kapasitet høydebasseng X X X X 15,2 Ny02

Overføringsledning Rustad-Bogen - vann* X X X 11,3 D05

Overføringsledning Rustad-Bogen - vann* X X X 14,7 D05

VA-ledning Rustad-Prestegardshagan* X 122,6 D09

VA-ledning Rustad-Prestegardshagan* X 126,0 D09

Vannledning Bogen-Hurdalssjøen Recovery* X X X 29,2 D10-tillegg

Vannledning østsiden* X X 17,1 D07

Utvide VA-ledningsnett* X X X X 168,0 D14-2

Innsamling eksisterende avløp Rustad og Sandsnes* X X 45,0 D15

Avvikle VA-ledninger i Hurdalssjøen øst X X X 0,0

Avvikle VA-ledninger i Hurdalssjøen vest X X 0,0

Total investeringsutgift ekskl. sanering (mill kr) 189 406 574 281 481 636
Sanere eksisterende VA-nett* X X X X X X 196,0 D14-1

Total investeringsutgift inkl. sanering (mill kr) 385 602 770 477 677 832
Total investeringsutgift ledningsnett (mill kr) 237 422 589 462 630 801
* Ledningsanlegg. I analysen er disse vist med både 40 og 80 års avskrivningstid.

Tabell 1 - Tiltaksoversikt med kostnader for scenarioene (Kilde: EnviDan gebyrberegninger)

I kolonnene for hvert enkelt scenario i tabell 1 Tiltaksoversikt, er de oppgitte investeringsbeløpene 
hentet fra de respektive delutredningene fra Sweco. Investeringene er ikke oppgitt som et samlet 
beløp pr delutredning, men splittet på ulike elementer. Elementene er beskrevet i kapittel 5.1 i 
vedlagte rapport for forprosjektet. Bakgrunnen for oppsplittingen, er at enkelte elementer inngår i 
flere løsninger og scenarioer. Tallene er avrundet og tilpasset det enkelte scenario, da elementene 
ikke alltid har samme størrelse for de ulike scenarioene.

I tabellens oppsummeringslinjer (uthevet) er det medtatt «utvide VA-ledningsnett» kr 168 MNOK, og 
«Sanere eksisterende VA-nett» kr 196 MNOK. Disse investeringskostnadene er samlede årlige 
kostnader over perioden 2020 -2039, og er nødvendige for å utvide og vedlikeholde VA 
ledningsnettet. Kostnadene er medtatt for å vise et så riktig gebyrgrunnlag som mulig. Det er verdt å 
merke seg at disse kostnadene ikke er medtatt, når investeringskostnadene for den enkelte løsning 
og scenario er vurdert, men inngår altså i gebyrberegningene.

I forhold til tabell 1 vil da investeringskostnadene eksempelvis for 
 scenario 3E være 406 MNOK (770 - 196 -168 = 406 MNOK)
 scenario 3S være 468 MNOK (832 -196 - 168 = 468 MNOK)

Gebyrberegningene er vist i tabellen nedenfor. Det er viktig å merke seg at gjennomgående viser 
analysen at scenarioene som gir flest nye abonnenter, fører til de laveste fremtidige gebyrene.



Tabell 2 - Forventet VA-gebyrutvikling, dagens kroneverdi (Kilde: EnviDan gebyrberegninger)

For de samme scenarioene er det gjennomført en overordnet sammenstilling og analyse, der det er 
sett på usikkerhet og konsekvenser av tiltakene, og målt dette opp mot målsetningene for 
forprosjektet. Det er utført en bærekraftanalyse av de to løsningene, egenregi vs. samarbeid, som 
viser at samarbeidsløsningen er mest bærekraftig. Utdypende vurderinger av de ulike scenarier 
kommer fram av rapport for forprosjektet, med tilhørende utredninger.

Gjennomførte utredninger, sammenstillinger og analyser gjennom forprosjektet, viser at løsningen 
beskrevet som scenario 3, komplett utbygging av utredet VA løsning enten i egenregi eller i 
samarbeid, vurderes som beste framtidig VA løsning for Hurdal kommune, som tilfredsstiller definert 
mål for forprosjektet. Løsning beskrevet som scenario 2 kan vurderes som et steg på veien. Scenario 
2 omfatter ikke utbygging av Rustad og løser ikke avløp for vestsiden av Hurdalssjøen. Tilfang av 
antall mulige nye abonnenter reduseres, spesielt på avløp der behovet er stort. Mulig tilfang av 
abonnenter er stort i Rustad. Kapasitet på vannledningen for vestsida må økes på sikt.

Scenario 3 er vurdert å kunne sikre Hurdal sine innbyggere tilfredsstillende vann- og avløpstjenester 
innenfor gjeldende lovverk, i et 50 – 100 års perspektiv, herunder legge til rette for utvikling og 
befolkningsøkning i kommunen i samsvar med vedtatte planer. Løsningen vil kunne betjene 5000 
personer som er besluttet som dimensjonerende. 

Scenario 3S har størst total investeringskostnad, men også størst potensiale for økt abonnentmasse, 
og derfor lavest beregnet framtidig årsgebyr. Forskjellen i gebyrutvikling mellom 3E og 3S er allikevel 
så liten at det ikke er grunnlag nok til anbefaling. 

Bærekraftanalyse
Det er gjennomført en bærekraftanalyse der de to VA-løsningene, egenregi og samarbeid er vurdert. 
Analysen er omhandlet i rapporten fra forprosjektet og analysen er vedlagt som egen rapport. 
Samarbeidsløsningen kommer ut som mest bærekraftig. Årsak til dette ligger i at det i 
samarbeidsløsningen skal bygges VA ledninger som har en levetid på opp mot 100 år, mens det i 
egenregiløsningen skal bygges vannbehandlingsanlegg og avløpsrenseanlegg, som har levetid 40-50 
år. I en egenregiløsning må det bygges nye anlegg i løpet av livsløpet til VA ledningene i 
samarbeidsløsningen. Eidsvoll kommune må også bygge ut sine VA-anlegg i løpet av livsløpet. Dette 
er ikke tatt høyde for i bærekraftsanalysen.

Intensjonsavtale med Eidsvoll kommune 
Som en del av beslutningsgrunnlaget for forprosjektet, har Hurdal kommune i samarbeid med 
Eidsvoll kommune fått utredet et kostnadsmessig grunnlag om kjøp av drikkevann og leveranse av 
avløp for rensing i Eidsvoll. Utredningen er utført av EnviDan, rapport av 8.9.2020. Med basis i 
rapporten, har Hurdal kommune utarbeidet et forslag til intensjonsavtale om tjenestene. En felles 
sak om intensjonsavtale ble behandlet i Eidsvoll kommunestyre den 2.2.2021 sak 21/04, med 
følgende vedtak «Intensjonsavtale om leveranse av vann og behandling av avløp mellom Eidsvoll og 
Hurdal kommune vedtas». Saken skal behandles i Hurdal kommunestyre 17.2.21, som er en uke etter 
denne saken, som i samsvar med vedtak i KST sak 51/20, skal sendes ut til de folkevalgte. Rapport for 
forprosjektet forutsetter at Hurdal kommunestyre også vedtar intensjonsavtalen.   



Videreføring av prosjekt framtidig VA for Hurdal kommune - fase 3
Prosjektet om framtidig VA løsning skal videreføres i en fase 3 etter kommunestyrets behandling av 
forprosjektet i mars 2021. På bakgrunn av arbeidet som er gjort i forprosjektet og i samsvar med 
vedtatt prosjektplan for forprosjekt, er det skissert en videreføring av prosjektet i en fase 3:  

 Oppfølging av myndighetskrav fra Statsforvalter i Oslo og Viken og Mattilsynet, holde framdrift 
avtalt gjennom prosjektplan for forprosjekt framtidig VA løsning.  

 Videre arbeid med aktiviteter angitt for tiltakene som inngår i valgt løsning, og særlig de som er 
vesentlige å komme i gang med mhp. frister, så som:
 Utdypende undersøkelser av kulturminner  
 Samle dokumentasjon for ulike tillatelser, som konsesjoner, utslippstillatelser og 

plangodkjenninger.  
 Iverksette «må tiltak» for den valgte løsningen. 
 Prosess fram mot nødvendige avtaler med grunneiere 

Konsekvenser ved en eventuell utsettelse av frist for beslutning
Hurdal kommune har vært i kontakt med Statsforvalteren i Oslo og Viken og Mattilsynet angående 
mulighet for utsatt frist for å beslutte retningsvalg. En slik utsettelse vil gjøre at frist om å ha en 
avløpsløsning, som tilfredsstiller krav til sekundærrensekrav innen 1.1.2024, ikke vil oppnås.
Statsforvalteren har mulighet til å maksimalt gi en 7 års frist på å innføre sekundærrensing, og denne 
fristen startet å løpe i 2019. Hvis kommunen ønsker å søke om utsettelse av frist for å tilfredsstille 
sekundærrensing, så må kommunen søke Statsforvalteren. Statsforvalteren har signalisert at i 
forbindelse med en eventuell søknad om utsatt frist, kommer Statsforvalteren til å knytte 
tvangsmulkt til fristene i handlingsplan, for å sikre at framdrift etterleves. Brev fra Statsforvalteren av 
1.2.2021 er vedlagt. 

Mattilsynet har tidligere fattet vedtak om at kommunen skulle vurdere leveringssikkerheten i 
kommunen. Vedtaket ble lukket på bakgrunn av en fremdriftsplan for arbeidet. Mattilsynet har pr. nå 
ingen vedtak ovenfor Hurdal kommunes vannforsyning. Mattilsynet baserer seg på at 
fremdriftsplanen som Hurdal kommune har utarbeidet, og vil følge med på saken fremover. Hvis 
Mattilsynet ikke ser tilstrekkelig fremdrift i arbeidet, har de signalisert at det kan være aktuelt med et 
varsel om vedtak med konkret frist for ferdigstillelse av alternativ vannforsyning. I og med at løsning 
for alternativ vannforsyning også avhenger av hva som velges av avløpsløsning, vil Mattilsynet i størst 
mulig grad prøve å samordne eventuelle frister med Statsforvalteren i Oslo og Viken. Brev fra 
Mattilsynet av 29.1.2021 er vedlagt.

Kommunens utslippstillatelse tillater belastning av organisk stoff opp til 2200 pe. Belastning av 
organisk stoff til anlegget ble i 2019 beregnet til 2000 pe. Anleggets restkapasitet i 2019 er 200 pe, 
som omregnet tilsvarer tilkobling av 94 nye abonnenter. I 2020 ble det tilkoblet 23 abonnenter. I 
tillegg er det gitt tillatelser til og påbegynt bygging av: 
 Brustadkollen 20 boliger
 Grønnvold Bygg 12 boliger
 Brustadsletta 26 prosjekterte boliger, planlagt ytterligere 22 boliger
 Økolandsbyen trinn II godkjent reguleringsplan 120 boliger
 Hurdalslia 9 fritidsboliger, gitt tillatelse til ytterligere ca. 90 fritidsboliger 
 Bogen brygge, stilt krav om tilkobling av ca. 30 eksisterende fritidsboliger og gitt tillatelse til 

ytterligere ca. 80 fritidsboliger 
 Oversikten kan ha mangler
Samlet er det gitt tillatelse og påbegynt 97 boliger/fritidsboliger, i tillegg er det planlagt ytterligere 
312 boliger/fritidsboliger.

Kapasitet for dagens renseanleggets i forhold til gjeldende utslippstillatelse, er svært begrenset.  Når 
renseanleggets kapasitet er nådd, må utbygging for avløp settes på vent. Kommunen kan bygge ut 



kommunale ledninger, men må avvente fysisk tilkobling for eksisterende boliger. Kommunen må så 
snart som mulig sette i gang prosess med å søke ny utslippstillatelse, og deretter etablere 
renseløsning med større kapasitet enn 2200 pe. Tilkobling av abonnentene som det er tilrettelagt for, 
gjøres så snart som mulig. Økt antall abonnenter er sterkt ønskelig for å holde gebyrutviklingen nede.

Framtidig utvikling 
Ved en flat vekst på 2 % i perioden 2020 fram til 2039 vurderer rådmannen at befolkningsøkningen i 
2039 vil være ca. 1300 personer. En vekst på 2 % i hele planperioden er på grensen til realistisk. I 
følge SSB er, befolkningstall i Hurdal pr 3. kvartal 2020 på 2825. SSB angir videre framtidig befolkning 
i 2030 til 3193, og i 2050 til 3683. Kommunen har flere næringsbedrifter og fritidsboliger som 
belaster VA tjenesten i tillegg til befolkningen. Kommuneplanen setter grense for boligbygging 
utenfor kommunalt avløpsnett. Eksisterende og framtidig næringsbedrifter og fritidseiendommer 
skal også betjenes av kommunens VA anlegg. På bakgrunn av dette vurderes foreslått 
dimensjonering av anlegg for 5000 personer som realistisk. 

Forhold til kommunens forskrift om vann og avløpsgebyrer.
Rådmannen ser behov for at det gjøres en gjennomgang av kommunens forskrift og gebyr regulativ 
for vann og avløpssektoren. I gjennomgangen skal det ses på om forskriften er hensiktsmessig og gir 
et rettferdig regelverk for vann og avløpsgebyrene for de ulike abonnentene. Regelverket må 
tilpasses framtidig utvikling og behov for VA tjenester. 

Fordeler og ulemper ved egenregi og samarbeidsløsning 

Scenairio 3E har noe større usikkerheter enn 3S knyttet til eksisterende avløpsledninger i sjøen og om 
tillatelse til både avløpsrenseanlegg og vannbehandlingsanlegg blir gitt. Samarbeidsløsning gir tilgang 
til større fagmiljø og vil styrke kompetansen. Usikkerheten knyttet til utslipp av avløpsvann i 
drikkevannskilde kan reduseres ved å velge scenario 3E og plassere reservevannsanlegg i Rustad. 



Konklusjon og anbefaling:
De løsninger som er beskrevet under scenarioer 3E og 3S er vurdert til å kunne sikre Hurdal sine 
innbyggere tilfredsstillende vann- og avløpstjenester innenfor gjeldende lovverk, i et 50-100 års 
perspektiv, herunder legge til rette for utvikling og befolkningsøkning i kommunen i samsvar med 
vedtatte planer. Løsningene vil kunne betjene 5000 personer som er besluttet som 
dimensjonerende. 

Forskjellen i gebyrutvikling mellom egenregi og samarbeid er så pass liten at det ikke er grunnlag nok 
for en anbefaling fra administrasjonen. Veivalget – egenregi eller samarbeid med Eidsvoll – er et 
politisk spørsmål og derfor velger rådmann ikke til å henstille et bestemt veivalg i denne saken. 
Konklusjonen er å velge scenario 3 med åpenhet om veivalget. 

Prosjekt framtidig VA løsning for Hurdal kommune videreføres i en fase 3.
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