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Forord 

Hovedplan for avløp og vannmiljø (HPA) tar utgangspunkt i politiske vedtatte målsettinger og 

rensedistrikt, og har til hensikt å gi en samlet oversikt av status på avløpssiden. Den presenterer også 

framtidige behov for opprusting/ utbygging av avløpssystemene og viser hvilke økonomiske 

konsekvenser dette får for Hol kommune. 

Hovedplan for avløp og vannmiljø for perioden 2007-2015 er m.a. grunnlag for denne planen.  

Parallelt med Hovedplan for avløp og vannmiljø revideres også Hovedplan vannforsyning. 

Hoveddelen av arbeidet har foregått i perioden juni 2015 – februar 2016.  

Følgende har deltatt i hovedplanarbeidet:  

Guro Langslet Lilleslåtten 

Johanne Grydeland Sulejewski 

Trygve Hagen 

Jan Ingvar Dokken 

Ole-Erik Dybsjord 

Edmund Steiro 

Julia Rauschenbach 

Magnus Skrindo og Anders Yri fra Asplan Viak er engasjert som rådgivere. 
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1 INNLEDNING 
 

1.1 Formål 

Gjeldene Hovedplan for avløp og vannmiljø har planperiode 2007-2015. 

Mange av tiltakene i eksisterende plan er gjennomført. I tillegg er det stor utbygging av bl.a. hytter 

og ferieleiligheter i Hol kommune, slik at det er nødvendig å vurdere konsekvensene av planlagte og 

ønskede utbygginger mht. kapasitet til avløpsrenseanlegg og ledningsanlegg. I planarbeidet er det 

blant annet viktig å vurdere dagens belastning av resipientene, og hvilke begrensinger en har for 

utslipp av renset avløpsvann. Det er nødvendig å vurdere konsekvensene av planlagte utbygginger 

mht. kapasitet til avløpsrenseanlegg, ledningsanlegg og vannmiljø. 

Gjeldene plan er derfor revidert og oppdatert.  

Hovedplan avløp og vannmiljø (HPAV) er en temaplan under kommuneplanen. 

HPAV er en overordnet plan der en setter alle forurensningskilder, renseanlegg, overføringssystemer 
og resipientforhold i sammenheng og vurderer disse opp mot hverandre. 

Hovedplanen er kommunens redskap for overordnet styring på avløpssektoren og oppfølging av 

vannmiljøet, noe som er et viktig grunnlag for kommunens budsjettering og økonomiplanarbeid. 

Hensikten med en revisjon er å oppdatere status for resipientene som blir påvirket av kommunale og 

private avløpsanlegg samt andre forurensningskilder, og ut fra nye forutsetninger vurdere nye tiltak.  

Hensikten med denne hovedplanen er i korthet å oppdatere planen på følgende punkter: 

 Kartlegge status og endringer i regelverk og endringer i forutsetninger for avløpssituasjonen 

i kommunen 

 Klarlegge kommunens krav til avløpsanleggene samt oppdatere standardkrav og 

målformuleringer 

 Vurdere gunstige løsninger for videre utbygging av avløpssystemet basert på dagens 

forutsetninger 

 Utforme en revidert handlingsplan med kostnader for kommunen 

 Gi et bilde på fremtidig avgiftsnivå 

 

Hovedplanen vil konkret ta for seg:  

 Rammebetingelser: Oppsummerer kort hvilke internasjonale avtaler, nasjonale lover og 

forskrifter, samt kommunale planer som setter rammene for valget av avløpsløsninger. 

Gjennomgang av gjeldende rammetillatelser for utslipp og vurdere prognoser for fremtidige 

tilknyttinger.   

 Målsettinger: Fastslår hvilke målsettinger som skal gjelde for avløpssektoren i kommunen i 

denne planperioden.  
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 Status for resipienter: Ut fra resipientundersøkelser vurderes behov for avløpstiltak for å 
bedre forurensningssituasjonen. I de tilfeller hvor det ikke foreligger gode nok datagrunnlag 
for resipientene, foreslås det videre kartlegging av eksisterende situasjon.  

 Kommunale avløpsanlegg: Vurdere eksisterende kapasitet på de seks kommunale 
renseanleggene og transportsystemene i forhold til eksisterende og fremtidig belastning 
innenfor definerte rensedistrikt. Der det er behov er det innenfor hvert rensedistrikt foreslått 
nødvendige tiltak for å oppgradere renseanlegg og transportsystem til ønsket standard. Her 
klarlegges også behovet for oppgradering som følge av dårlig kvalitet, alder eller lignende 
forhold. 

 Private avløpsanlegg: Private avløpsanlegg er den dominerende avløpsløsningen utenfor de 
etablerte rensedistriktene. Behovet for utbedring av eksisterende anlegg vurderes opp den 
enkelte resipients status.  

 
Foreslåtte tiltak i planperioden er så kostnadsvurdert og sammenfattet i en prioritert handlingsplan. 

Ut fra dette vurderes gebyrnivået for perioden.  

 

1.2 Planhorisont 

Planperioden er fra 2016 til 2028. 

Prognoser for befolkning, vannforbruk og utbygging av infrastruktur er utarbeidet for en periode på 

12 år.  Siden det er store utbygginger for tiden i Hol kommune er det vanskelig å vurdere lengre frem 

i tid enn dette. Det er likevel gjort vurderinger av utbygginger som genererer økt avløpsvannmengde 

frem til 2040.   

For hovedledninger kan levetiden være 80-100 år og det er da naturlig å se noe lengre fram i tid ved 

tiltak knyttet til hovedledningsanlegg. 

Handlingsplanen med angivelse av tiltak med utførelsesår er en horisont på 12 år benyttet. 

Hovedplanen revideres med bakgrunn i dette ved behov. Dette sikrer at kommunen har en oppdatert 

hovedplan slik at langsiktig planlegging blir ivaretatt og endringer i forutsetninger kan innarbeides i 

hovedplanen. 
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1.3 Prinsipp for planstruktur og myndighet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Planstruktur – hovedplan avløp. 
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2 RAMMEBETINGELSER 

2.1 EU direktiver 

2.1.1 Vanndirektivet 

Det overordnede målet med EUs vanndirektiv er å fastlegge en ramme for beskyttelse av vassdrag og 
sjøer, brakkvann, kystvann og grunnvann. Direktivet stiller krav om helhetlig og felles forvaltning av 
vassdrag, grunnvann og kystvann uavhengig av administrative grenser. I direktivet deles derfor Norge 
inn i vannregioner med underliggende vannområder. Vanndirektivet danner også en overbygning 
over underliggende EU-direktiv, som for eksempel avløpsdirektivet. Forskriften trådte i kraft 1.1.2007, 
og er hjemlet i Forurensningsloven, Plan- og bygningsloven og Vannressursloven 
 
Vanndirektivet fokuserer på økologi og bruk av miljømål for å oppnå god økologisk tilstand. 
Miljømålene for vannforekomstene skal i utgangspunktet oppnås innen 2021.   
 
Hol kommune hører til under vannregion Vest-viken og vannområdet Hallingdal.  
 
Regional plan for vannforvaltning i vannregionen Vest-Viken 2016-2021 [1]  ble vedtatt i 2015 med et 
eget handlingsprogram og et regionalt tiltaksprogram for 2016-2021. Tiltak i vannforekomster, som 
er risiko for å ikke oppnå miljømål, skal være operative om seinest tre år. Tiltaksprogrammet gir en 
overordnet prioritering som skal danne grunnlaget for mer detaljert planlegging fra de enkelte 
tiltaksansvarlige. Tiltaksprogrammet er basert på tiltaksanalysene i vannområdene. 
 
For vannområde Hallingdal er det utarbeidet en egen tiltaksanalyse i Lokal Tiltaksanalyse, Hallingdal 
Vannområde [2]. De viktigste tiltakene i vannområdet fordeler seg på regulerte vannforekomster, 
avløp og landbruk. Innen avløp er opprydning av i spredt avløp det viktigste tiltaket, og er høyt 
prioritert. Det oppgis videre i tiltaksanalysen at kommunen oppfordres til å arbeide systematisk med 
utbedring av kommunale renseanlegg og ledningsnett gjennom kommunedelplaner for avløp. Det gis 
også føringer for at kommunen må prioritere utbedre private og kommunale avløpsanlegg i områder 
hvor forurensning fra anleggene har størst negativ påvirkning på vannforekomstene.  
 
Det er opp til hver enkelt kommune å vedta tiltakene som er foreslått i tiltaksplanen. I tiltakstabellen 
for tiltaksanalysen for Hallingdal er det satt opp 17 tiltak vedrørende avløp i Hol kommune. Det gis 
beskrivelser av tiltakene pr. vassdrag i kapittel 4. Alle tiltak er i vannforekomster hvor det er risiko for 
at miljømål ikke oppnås innen 2021. Alle avløpstiltakene i tiltaksplanen er tatt hensyn til, eller er 
vurdert denne hovedplanen.  
 

2.1.2 Avløpsdirektivet 

Kravene i EUs avløpsdirektiv (91/271/EØF, med endring av 98/15/EF) omfatter i hovedsak 
tettbebyggelse med samlet utslipp: 
 

 > 10.000 pe med utslipp til sjø 

 > 2.000 pe med utslipp til ferskvann eller elvemunning 

For mindre tettbebyggelser enn dette gjelder ikke avløpsdirektivet. Her kan det enkelte land velge å 
utarbeide nasjonale bestemmelser. Avløpsdirektivet er implementert i norsk lov gjennom 
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forurensningsforskriften. 
 

2.2 Regelverk, avløpsrensing 

2.2.1 Forurensningsloven og forurensingsforskriften 

Forurensningsforskriftens del 4, kapittel 11 til 16  er regelverk for avløpssektoren. En oversikt over 

innholdet i forurensningsforskriftens del 4 er gitt i Tabell 1.  

Tabell 1 Oversikt over innhold i nasjonalt regelverk for avløpssektoren (forurensningsforskriftens del 4). 

Kap. 11 Generelle bestemmelser om avløp 

- formål og virkeområde 

- definisjoner 

- kommunale saksbehandlings- og kontrollgebyrer 

- rapportering og statusrapport 

- områdeinndeling  

- endring av vedlegg 2 

Vedlegg 1 1.1 Kriterier for utarbeiding/revidering av liste over følsomme og mindre følsomme områder 

1.2 Områdeinndeling 

1.3 Tettbebyggelser med nitrogenfjerningskrav 

Vedlegg 2 2.1 Analyseparametere 

2.2 Analysemetoder 

2.3 Drifts- og vedlikeholdsavtale 

Kap. 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende 

Gjelder utslipp av sanitært avløpsvann fra hus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomheter med 
utslipp mindre enn 50 pe. For virksomhet som kun slipper ut gråvann, gjelder dette kapittel bare 
dersom det er innlagt vann. 

Kap. 13 Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser 

Gjelder for kommunalt avløpsvann med utslipp større enn 50 pe, men mindre enn 2.000 pe til 
ferskvann, mindre enn 2.000 pe til elvemunning eller mindre enn 10.000 pe til sjø. 

Kap. 14 Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser 

Gjelder for kommunalt avløpsvann med samlet utslipp større enn 2.000 pe til ferskvann, større enn 
eller lik 2.000 pe til elvemunning eller større enn 10.000 pe til sjø. 

Kap. 15 Krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann 
Kapittel 15 gjelder for utslipp, herunder påslipp, av oljeholdig avløpsvann fra  
a) bensinstasjoner 
b) vaskehaller for kjøretøy 
c) motorverksteder 
d) bussterminaler 
e) verksteder og klargjøringssentraler for kjøretøyer, anleggsmaskiner og skinnegående materiell 
f) anlegg for understellsbehandling som enten har vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende. 

Kap. 15A Påslipp 

Kapittel 15A gjelder for påslipp av avløpsvann til offentlig avløpsnett fra virksomhet og utslipp, 
herunder påslipp, av fotokjemikalieholdig og amalgamholdig avløpsvann. § 15A-4 femte ledd gjelder 
for påslipp av oppmalt matavfall til offentlig avløpsnett fra virksomhet og husholdning. 

Kap. 15B Rensing av avløpsvann 

§ 15B-2 og § 15B-3 gjelder for utslipp av kommunalt avløpsvann i tettbebyggelse med samlet utslipp 
større enn eller lik 2000 pe til ferskvann, større enn eller lik 2000 pe til elvemunning eller større enn 
eller lik 10.000 pe til sjø. Kapittel 15B gjelder imidlertid ikke for utslipp av sanitært avløpsvann fra 
avløpsanlegg med utslipp mindre enn 50 pe.  

Kapittel 15B gjelder bare for eksisterende utslipp av kommunalt avløpsvann som nevnt i § 14-8 første 
og andre ledd, § 14-9 første ledd og § 14-10 første ledd første punktum og andre ledd fram til 31. 
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desember 2008. 

Kap. 16 Vann- og avløpsgebyr 

Fastsetter regler for beregning av kommunale vann- og avløpsgebyrer. 

Inndeling i resipientområder 

I Forurensningsforskriften deles Norge inn i 3 ulike resipientområder. 

Det er stilt ulike krav til avløpshåndtering avhengig av hvilket resipientområde utslippene ledes til. 
Figur 2 under viser at Hol kommune ligger i følsomt område. 

 
Figur 2 Følsomhetsområder i Norge 
 

Myndighetsfordeling 

Hol kommune er forurensningsmyndighet og har ansvar for tilsyn med: 

- Alle utslipp mindre enn 50 pe (kapittel 12) 

- Utslipp av avløpsvann mindre enn 2000 pe til ferskvann/elvemunning (kapittel 13) 

- Utslipp av oljeholdig avløpsvann (kapittel 15) 

- Påslipp til offentlig ledningsnett (kapittel 15-A-4) 

Fylkesmannen er forurensningsmyndighet og har ansvar for tilsyn med: 

- Utslipp av avløpsvann større enn 2000 pe til ferskvann/elvemunning (kapittel 14 og kapittel 

15 B) 

I Hol kommune er utslippene fra Hol, Hovet, Sudndalen og Dagali rensedistrikt pr. i dag omfattet av 

kapittel 13 og kommunen er forurensningsmyndighet. For Geilo og Ustaoset rensedistrikter er 

Fylkesmannen forurensningsmyndighet, jfr. kapittel 14.  
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Forvaltningsgrenser mellom fylkesmannen og kommunene avgjøres ut fra størrelsen på 

tettbebyggelsen, og ikke anleggsstørrelse. 

2.2.2 Utslipp fra spredt bebyggelse eller små tettbebyggelser (Kapittel. 12: < 50 pe) 

Dette kapittelet omfatter alle avløpsanlegg med færre enn 50 pe tilknyttet renseanleggene som ligger 
utenfor definerte rensedistriktet i Hol kommune   
 

Kommunen er forurensningsmyndighet og har fastsatt lokal forskrift; «Forskrift om utslipp av 
avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Hol kommune Buskerud», som trådte i kraft 4.10.2008, jfr. 
https://lovdata.no/dokument/OV/forskrift/2008-08-28-975 
 
Ved etablering av nye utslipp, eller vesentlig økning av eksisterende utslipp av avløpsvann, skal den 
ansvarlige utarbeide søknad om utslippstillatelse. Dette gjelder da utslipp inntil 50 pe utenfor de 
definerte rensedistriktene. Innenfor rensedistriktene er eneste løsning som tillates, tilkobling til 
kommunalt renseanlegg, jfr §3 lokal forskrift.  
 
Foretak som prosjekterer avløpsanleggene skal være godkjent i aktuelle godkjenningsområder i 
henhold til plan- og bygningsloven. 
 

I henhold til lokal forskrift §6 skal anleggene oppfylle følgende utslippskonsentrasjoner eller 

renseeffekter, regnet som årlig middelverdi: 

Parameter: Utslippskonsentrasjoner: Renseeffekt: 

Tot-P <1,0 mg/l >90 % 

BOF5 <25 mg/l >90 % 

TKB* <100 TKB/100 ml 
 

*Krav om fjerning av bakterier, virus og andre sykdomsfremkallende organismer gjelder i områdene fra Tuftelia til Ustaoset 

med Usteelve som resipient og Usteåne nedstrøms Geilo sentrum til utløpet i Strandafjorden. Dette krav gjelder også i 

influensområder av badeplasser eller når særlige forhold gjør det tilrådende. 

Det stilles spesifikke krav til utslippssted, både til innsjø, elv og til grunnen. Det stilles også krav til 
dokumentasjon og årlig rapportering.  
 

2.2.3 Utslipp fra mindre tettbebyggelser (Kapittel. 13: > 50 pe og < 2 000 pe til ferskvann) 

De kommunale renseanleggene i Hol, Hovet, Sudndalen og Dagali kommer inn under bestemmelsene 

i kapittel 13 i forurensningsforskriften. I tillegg er det en rekke private avløpsanlegg i Hol kommune 

som kommer inn under kapittel 13.  

 

2.2.4 Utslipp fra større tettbebyggelser (kapittel 14:  > 2.000 pe til ferskvann) 

Utslipp fra Geilo og Ustaoset rensedistrikt omfattes av dette kapittelet. 

Om utslipp til følsomt område, § 14-8: 

https://lovdata.no/dokument/OV/forskrift/2008-08-28-975
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Kommunalt avløpsvann med utslipp til følsomt område, jf. vedlegg 1 punkt 1.2 til kapittel 11, skal 
gjennomgå fosforfjerning. 

Kommunalt avløpsvann fra nye renseanlegg og eksisterende renseanlegg som endres vesentlig skal i 
tillegg gjennomgå sekundærrensing. 

Tillatelsene for renseanleggene ved Geilo og Ustaoset er gitt av Fylkesmannen i Buskerud 21.05.2002. 

For disse to renseanleggene er det gitt krav til renseeffekt og utslippskonsentrasjoner (fosfor og 

organisk stoff) for behandlingsanleggene. Det er forutsatt en renseeffekt for fosfor på 93 %. Det er 

også fastsatt generelle vilkår til utslippskontroll og funksjonskrav samt kvalitetssikring av data. Det er 

også angitt at maks utslipp til Ustevatn og Usteåni (hele vannforekomsten) ikke overstiger 0,41 

tonn/år etter 2010.  

 

2.3 Regelverket for slam 

Regelverket for slam omfatter Forskrift om gjødselvarer m.v. av organisk opphav 
(Gjødselvareforskriften) og Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (Avfallsforskriften). 

Gjødselvareforskriften regulerer behandlet og hygienisert slam som skal brukes som gjødsel eller i 
kompost. I forskriftens § 10 er det satt krav om at gjødselvareprodukter basert på gitte råvarer, som 
bl.a. omfatter avløpsslam, skal overholde visse betingelser, blant annet hva angår innhold av 
tungmetaller, organiske miljøgifter, plantevernmidler og annet, og det er satt krav til hygienisering og 
stabilisering.  

Endringer i avfallsforskriften medførte fra 1.7.2009 et generelt forbud mot deponering av biologisk 

nedbrytbart avfall. Likevel åpnes det i forskriftens §9-4a for at bl.a. både ristgods, silgods og 

sandfangavfall fra avløpsrenseanlegg, samt avløpsslam som ikke tilfredsstiller kvalitetskravene for 

gjødselvarer, kan deponeres.  

 

2.4 Regelverket for transportsystem 

2.4.1 Internkontrollforskriften 

Internkontrollforskriften omhandler systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Plikten til å 
etablere system for internkontroll gjelder for virksomheter som omfattes av 
forurensningslovgivningen dersom virksomheten sysselsetter arbeidstaker.  
 
Internkontrollforskriften berører kommunen både som anleggseier og som tilsynsmyndighet.  
Kommunen skal ha etablert system for internkontroll for de avløpsanleggene kommunen har ansvar 
for å drive. Som forurensningsmyndighet skal kommunen kontrollere at: 

 Utslippstillatelsen, krav i lokal forskrift mv. overholdes 

 Virksomheten har etablert et forsvarlig internkontrollsystem  
 

2.4.2 Plan- og bygningsloven 

Plan- og bygningsloven berører avløpsanlegg på flere måter, blant annet: 
 

 Ekspropriasjon til vann- og avløpsanlegg m.v. (§ 16-4) 
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 Grunneiers rett til ekspropriasjon til atkomst, avløpsanlegg og fellesareal, samt parkbelte i 

industriområde (§ 16-5) 

 Refusjon for utgifter til veg, vann og avløp m.v. (kapittel I8) 

 Atkomst og avløp (kapittel 27) 

 Krav om opparbeiding av veg og hovedledning for vann og avløpsvann (§ 67) 

 Som søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven (kapittel 20) 

 Føringer og krav som følger av vedtatte arealplaner og reguleringsplaner 

 

2.4.3 Vannressursloven 

Vannressursloven regulerer bl.a. kommunens mulighet til å pålegge utbyggere tiltak i forhold til 
overvannshåndtering. Vannressurslovens § 7, annet ledd, lyder: 
 
” Utbygging og annen grunnutnytting bør fortrinnsvis skje slik at nedbøren fortsatt kan få avløp 
gjennom infiltrasjon i grunnen. Vassdragsmyndigheten kan gi pålegg om tiltak som vil gi bedre 
infiltrasjon i grunnen, dersom dette kan gjennomføres uten urimelige kostnader”. 
 
Dette kan være aktuelt i områder der det er problemer med kapasiteten på overvannsnettet. 
 

2.4.4 Naturmangfoldloven 

I naturmangfoldloven stilles et generelt krav om aktsomhet ved tiltak i eller langs vassdrag, i 

verneområder eller områder med utvalgte naturtyper (§ 6). Det stilles også krav om valg av 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder for å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet (§ 

12).  

 

2.4.5 Folkehelseloven 

Aktuelle forskrifter med hjemmel i Folkehelseloven er: 
 

 Forskrift om miljørettet helsevern. 

 Forskrift om vannforsyning og drikkevann mm. Kommunen kan ved forskrift eller 

enkeltvedtak forby enhver virksomhet som kan medføre fare for forurensning av 

drikkevann, jfr. § 4, for eksempel ved forurensning av tilsigsområde og vannkilde. 

 Vannkvalitetsnormer for friluftsbad (rundskriv). Lokale helsemyndigheter har 

tilsynsansvar når det gjelder vannkvalitet for friluftsbad, og myndighet til å stenge 

badeplassen dersom vannprøver over lengre tid viser ”ikke akseptabel vannkvalitet”. 

 

2.4.6 Oreigningslova 

Oreigningsloven regulerer bl.a. muligheten for å erverve/ekspropriere nødvendig grunn til vann- og 
avløpsformål. 
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2.5 Regelverk for avløpsnett og ekstremvær 

2.5.1 Generelt 

Problemstillinger knyttet til overvannshåndtering reguleres av flere lover. De viktigste er 
Vannressursloven, Forurensingsloven (§24 A) og Plan- og bygningsloven. 
 

2.5.2 Forurensningsloven 

Forurensingsloven regulerer ansvar for skade forvoldt av avløpsledning. 
 
” Anleggseier er ansvarlig uten hensyn til skyld for skade som et avløpsanlegg volder fordi kapasiteten 
ikke strekker til eller fordi vedlikeholdet har vært utilstrekkelig.” 
 
Videre er det slik at hvis ledningen opprinnelig hadde stor nok kapasitet, men tiltak i nedbørfeltet har 
økt avrenningen ut over kapasiteten, er utgangspunktet at anleggseieren er ansvarlig, selv om det er 
andre som har iverksatt tiltakene. Ansvaret kan imidlertid i disse situasjonene lempes. 
 
Forurensningsforskriften har krav om at avløpsrenseanlegg og avløpsledningsnett skal 

dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes for å imøtekomme klimatiske forhold. Fylkesmannen 

fører tilsyn med at anleggseier (kommunen) kan dokumentere at nødvendig beredskaps- og 

vedlikeholdsprogrammer er på plass for å møte klimautfordringene.  

 

2.5.3 Plan- og bygningsloven, teknisk forskrift 

I veiledning til teknisk forskrift omhandler kapittel 11 vann- og avløpsanlegg. Formålet med reglene 

er å bedre kvaliteten på utvendige VA-anlegg ved å heve bevisstheten om prosjektering og utførelse.  

Reglene er utformet som funksjonskrav som igjen bygger på anerkjente standarder og beskrivelser 

for løsninger som tilfredsstiller forskriftskravene.  Reglene setter krav til bl.a. materialer og utførelse, 

driftssikkerhet, anleggets levetid, drift og vedlikehold, valg av trase og dimensjonering av 

avløpsanlegg. Plan og bygningslovens forskrifter, reglement og arealplaner er helt sentrale når det 

gjelder å løse utfordringene med utslipp fra overløp og oversvømmelser. Dersom mulighetene for 

lokal overvannsdisponering ikke er tilstrekkelig og avløpsnettets kapasitet ikke er stor nok, kan en 

konsekvens bli å forby bygging av kjellere. Disse prinsippene må nedfelles i alle nivåer via PBL i 

kommunedelplanen, hovedplan avløp, områdeplaner for avløp, reguleringsplaner og 

bebyggelsesplaner. 

§ 7-32. Sikkerhet mot naturpåkjenninger (skred, flom, sjø og vind): Byggverk skal plasseres og 
utformes slik at de har tilfredsstillende sikkerhet mot å bli skadet av naturpåkjenninger (skred, flom, 
sjø og vind).  
 
§ 9-52. Avløp: Bortledning av overvann og drensvann skal skje slik at det ikke oppstår oversvømmelse 
eller andre ulemper ved dimensjonerende regnintensitet. Kommunen kan bestemme at overvann og 
drensvann skal ledes bort i eget avløp til vassdrag, terreng, infiltreres i grunnen eller helt eller delvis 
føres til hovedavløpsledning. 
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Det er utgitt en veiledning til teknisk forskrift som inneholder konkretiseringer av kravene i teknisk 

forskrift, og sier bl.a. noe om plassering av bygninger, kommunens undersøkelsesplikt i forhold til 

flomfare og byggeområder, og ansvar for disponering av flomutsatte områder. 

Norsk Vann har også utarbeidet en prosjektrapport med tittelen ”Veiledning i overvannshåndtering” 

(144/2005). Rapporten er en veiledning for VA-faglig personell som jobber med overvannshåndtering 

i urbane områder, samt for arealplanleggere og landskapsarkitekter.  Det legges stor vekt på 

betydningen av å integrere overvannsplanleggingen i arealplanleggingen og vektlegging av at 

overvannet bør brukes som en nyttig ressurs i det urbane landskapet. 

 

I forhold til overvann fra vei kan ledningseier sette krav til aktuell veimyndighet etter §15 A i 

forurensningsforskriften hvis påslipp av overvann fra vei får driftsmessige følger for avløpsnettet 

(kapasitet, sedimentering av sand i rør, osv.). 

 

2.5.4 Klimatilpasninger - veiledning om mulige tiltak i avløpsanlegg 

Klima og forurensningsdirektoratet (KLIF), har laget en veileder som skal hjelpe anleggseiere å 

etterkomme forurensningsforskriften under nye klimatiske forhold (TA 2317/2008). Veiledningen 

viser prognoser på klimaendringer. Det er videre foreslått en fremgangsmåte for kommunenes 

tiltaksanalyse mot klimapåvirkningene. I veilederen behandles: 

• Klimaendringenes virkninger på avløpsanlegg 

• Beregninger av økte utslipp fra overløp på grunn av klimaendringer 

• Planer hvor hensynet til klimaendringer bør inn 

• Analyser av klimaendringenes virkninger 

• Scenarioer for nedbør, avrenning, havnivå og stormflo 

• Fremgangsmåte for analyse av konsekvensene av klimaendringer 

• Tiltak for kompensasjon av klimaendringer 

• Verktøy og metodikk 

 

2.6 Lokale retningslinjer og forskrifter 

 

Forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Hol kommune  

Forskriften gir bestemmelser om betaling av gebyr for de vann- og avløpstjenester kommunen 

leverer. 

VA-norm for Hol kommune 

Se www.va-norm.no med lokale bestemmelser for Hol kommune. VA-normen gir føringer for 

oppbygging av ledningsanlegg for avløp i kommunen.  

 

  

http://www.va-norm.no/
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2.7 Kommunale rammevilkår 

Hovedplan Avløp og Vannmiljø er en temaplan under kommuneplanen og det er derfor viktig at den 

er i samsvar med intensjonene Hol kommune sin Kommuneplanens samfunnsdel 2010 – 2022 [3] og 

til Kommuneplanens arealdel 2014 – 2025 [4]. Andre planer som det er viktig å ta hensyn til ved 

revidering av denne hovedplanen er Hovedplan vannforsyning [5], samt kommunens ROS-analyse 

(Risiko- og sårbarhetsanalyse). 

Kommuneplanens samfunnsdel 2010 – 2022  

Følgende målsettinger/prinsipper i kommuneplanen har innvirkning på hovedplanen:  

 Utbygging av boligfelt i kommunens tettsteder / større mangfold i boligtilbud krever 

avløpsløsninger 

 Tilrettelegging for attraktive næringsareal krever planlegging av avløpsløsninger 

 Standardheving og fortetting av hyttegrender krever planlegging av forsvarlig avløpsløsninger 

 Videreutvikling av Geilo som turistdestinasjon og nasjonalparklandsby krever god planlegging 

av infrastruktur, også når det gjelder håndtering av avløpsvann og å opprettholde eller bedre 

vannkvaliteten i resipientene. 

 Utbyggingsavtaler:  

”Hol kommune vil bruke utbyggingsavtaler som verktøy ved bolig- og turistutbygging når 

dette kan bidra til å sikre at utbygging blir gjennomført i samsvar med kommuneplanen og 

kommunens utbyggingspolitikk”. 

 

Kommuneplanens arealdel 2014 – 2025 

Planen viser nye utbyggingsområder for boliger, næringsutvikling og hytteutbygging. Det er viktig at 

en ved revisjon av HPA tar høgde for avløpshåndtering i kommende 12-års periode. 

Kommunedelplan for Geilo 

Denne planen ble vedtatt i 2010 og medfører godkjenning av nye utbyggingsområder for 

næringsvirksomhet, for plassering av boligfelt og annen utbygging som krever framtidsretta 

planlegging av infrastruktur. 

Hovedplan Vann 2016 – 2028 

Denne hovedplanen skaffer oversikt og klarlegger status for vannforsyningen i kommunen. HPV er 

under revidering og planene blir derfor samkjørt med hverandre.  

ROS-analyse (Risiko og Sårbarhet), revidert 2014  

Omtaler risiko og sikkerhet ved kommunens avløpsanlegg. 
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2.8 Annet bakgrunnsmateriale 

Problemkartlegging av elva Usteåne, rapport 2015 [6] 

Rapporten er utarbeidet i forbindelse med revidering av hovedplanen. Rapporten er en forstudie med 

en problemkartlegging av elva Usteåne, og en vurdering av dagens og fremtidig 

forurensningsbelastning fra det kommunale avløpsanlegget på Geilo.  

 
Vurdering av kapasitet hovedledninger avløp, notat 2015 [7]  
Det er foretatt enkle vurderinger av kapasiteten på kommunens hovedledningsnett på Geilo i forhold 

til det som er kjent av planlagte nybygginger i perioden. 

 

I tillegg har følgende dokumenter vært viktige under revideringen. 

 Hallingdal Vannområde, Lokal Tiltaksanalyse, 2014 [2] 

 Hovedplan Avløp og Vannmiljø, Hol kommune, 2007 – 2015 [8] 

 Driftsdata kommunale renseanlegg herunder årsrapport for renseanlegg i Hol kommune. 

Årsrapporter for 2013 [9] og 2014 [10] 

 Overvåkning av Hallingdalsvassdraget. Årsrapporter for årene 2008,2010, 2012, 2013 og 

2014 [11].  

 Resipientovervåkning i Hol kommune 2014 [12]. 

 Diverse opplysninger fra drifts- og vedlikeholdsavdelingen 

 GisLine: Kartapplikasjon med ledningsdatabase for vann- og avløpsanlegg 
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3 MÅLSETTINGER  
De viktigste målene som HPAV skal ivareta er innenfor: 

 Vannkvalitet 

 Forurensningshensyn 

 Avløpstjenestens servicenivå og effektivitet  
 

Det fokuseres en del på forurensningsmessige hensyn innen avløp, men det er viktig å understreke at 

HPAV skal ivareta helheten.  

3.1 Hovedmål 

Følgende hovedmål er definert for avløp: 

A. Miljømålene for vannforekomstene i Hol følger målene som er satt for vannregion Vest-Viken  

for naturlige elver, innsjøer, grunnvann og for de sterkt modifiserte vannforekomstene (SMVF)   

B. Utslipp av avløpsvann må ikke forårsake at miljømål ikke oppnås.  

C. Renseanlegg og transportsystem skal drives teknisk/økonomisk optimalt 

 

3.2 Delmål 

Det er utarbeidet  delmål som gir en mer detaljert formulering av målene. I hovedsak er delmålene 

videreført fra forrige fra Hovedplan avløp og Vannmiljø 2007-2015 [8].  

Delmålene er delt inn i følgende underområder: 

1. Miljømål for vannforekomstene 
2. Miljø-/forurensningsmål 
3. Mål for arealbruk 
4. Mål for økonomi 
5. Mål for drift og vedlikehold 
6. Mål for funksjonsdyktighet 
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3.2.1 Miljømål for vannforekomstene 
 

Miljømål for de naturlige vannforekomstene  

Alle vannforekomster i kommunen skal ha samme miljømål som angitt i vedtatt Regional plan for 

vannforvaltning i vannregionen for perioden 2016-2021 [1]: 

 

Standard miljømålet for elver og innsjøer er minst "god økologisk og kjemisk tilstand". For grunnvann 

gjelder minst "god kjemisk og kvantitativ tilstand". Miljømålet skal som hovedregel nås innen 2021.  

 

Grense mellom moderat og god økologisk tilstand er et viktig skille i forbindelse med klassifiseringen, 

fordi det er det viktigste grunnlaget for å definere miljømålet for vannforekomstene (se figur 3): 

 For vannforekomster som ligger under denne grensen, skal det settes i gang nødvendige 

tiltak for å oppnå at miljømålet (god tilstand).  

 For vannforekomster der miljømålet er oppnådd, må det vurderes om forebyggende 

tiltak må settes i gang for å hindre forverring.  

  Det skal gjennomføres kontroll av tilstanden til de aktuelle resipientene i kommunen for 

å sikre at kravene til vannkvalitet blir overholdt. 

 

Figur 3 Prinsipp for klassifisering av miljøtilstand i vannforekomster.  

 

Miljømål for de «sterkt modifiserte vannforekomstene» (SMVF) 

Mange av vannforekomstene i Hol kommune er definert som sterkt modifiserte vannforekomster 

(SMVF), og det er fastsatt egne miljømål for disse. For alle vannforekomster som har fått kategorien 

SMVF gjøres en vurdering/klassifisering av dagens økologiske tilstand. For sterkt modifiserte 

vannforekomster åpner Vannforskriften for å sette et mål om godt økologisk potensial (GØP) i stedet 

for standardmålet om god økologisk tilstand (GØT). Alternativt settes et mindre strengt miljømål eller 

et mål med tidsutsettelse for slike vannforekomster. De konkrete miljømålene for SMVF-

forekomstene i Hol kommune er oppgitt i vedlegg 6 i den regionale planen for vannforvaltning [1] 

Totalt gjelder dette 28 vannforekomster.  For 21 av disse vannforekomstene er miljømålet "godt 

økologisk potensial (GØP) og god kjemisk tilstand", mens de siste 7 vannforekomstene har miljømål 

«moderat økologisk potensial» (MØP) med varig unntak. 
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Miljømål for egnethet for bading og rekreasjon (ut fra nivå av tarmbakterier)  

Innbyggere og tilreisende skal trygt kunne nytte vann og vassdrag til bading, friluftsliv og fiske.  

Vannforekomstene skal følgelig være i minimum egnethetsklasse 2 (etter SFT 97:04) [13]«egnet» for 

bading rekreasjon, men for den sterkt regulerte delen av Usteåne fra Geilo renseanlegg og til 

innløpet i Strandafjorden settes egne, egnethetsmål der tilstanden godtas å være: 

 

Friluftsbad og rekreasjon: Egnethetsklasse 3 (Mindre egnet) vinterstid (<1000 TKB/100 ml) 

                               Egnethetsklasse 2 (Egnet) sommerstid (<100 TKB/100 ml) 

 

3.2.2 Miljø-/forurensningsmål for avløpsanlegg 

1. Alle kommunale og private avløpsrenseanlegg skal tilfredsstille kravene i 

forurensningsforskriften, gjeldende utslippstillatelser og lokal forskrift for Hol kommune.  

2. Det er ønskelig med fellesløsninger i spredt bebyggelse fremfor løsninger for enkelthus/-

fritidsboliger.  

3. Alle separate avløpsløsninger innenfor rensedistriktene skal tilknyttes offentlig avløpsnett 

innen 2028 

4. Utslipp fra spredt bebyggelse tillates bare der dette klart ikke er i konflikt med inntak til 

drikkevann, herunder inntak fra brønner og borehull.  

5. Næringstilførsel ved naturlig avrenning fra landbruksområder, spesielle industriutslipp o.l. 

må sees i sammenheng med utslipp fra de private og kommunale avløpsanleggene. Tiltak 

skal optimaliseres med hensyn til økonomi og effekt for de aktuelle tiltakene. 

 

3.2.3 Mål for arealbruk 

6. Nåværende og planlagt bosetting samt næringslivsvirksomhet skal sikres hygienisk og 

bruksmessig tilfredsstillende vannforsyning og tilfredsstillende avløpsforhold. 

7. Nye utbyggingsområder innenfor rensedistriktene iht. kommuneplanen knyttes til 

eksisterende avløpsanlegg. Områder som ligger i nær tilknytning til eksisterende anlegg 

prioriteres først. Det gis ikke nye utslippstillatelser i slike områder, dvs. eneste alternativ er å 

knytte til offentlig avløpsanlegg, dersom bygningene skal ha innlagt vann.  

8. Utbyggingsområder i kommuneplanens arealdel skal tilrettelegges med fellesløsninger for 

avløp. 

9. Ved utarbeiding av arealplaner skal det samtidig utarbeides VA-planer. 

10. Ved fradeling av grunn skal det foreligge VA-løsning som tilfredsstiller den nye eiendommens 

behov. 

11. Før det gis byggetillatelse skal eiendommen ha godkjent VA-løsning. 
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3.2.4 Mål for økonomi 

12. Kommunen skal ha et teknisk tilfredsstillende avløpssystem innenfor økonomisk forsvarlige 

rammer. 

13. De totale drifts- og vedlikeholdskostnadene til avløpsanleggene skal være lavest mulig uten 

at det går på bekostning av kvalitet. 

14. Gjennomføring av tiltak i avløpssektoren skal gjøres iht. prioriteringsliste basert på 

tekniske/økonomiske vurderinger.  

15. Avgiftene skal hvert år fastsettes av kommunestyret. Avløpsgebyret skal gi 100 % inndekning. 

Gebyrregulativet justeres årlig etter investeringsbudsjettet for avløp. 

16. Ved større utbygginger som medfører behov for oppgradering av ledningsnett skal utbygger 

som hovedregel koste dette.   

 

3.2.5 Mål for drift og vedlikehold 

17. Feil og mangler ved avløpsanleggene som kan føre til forurensning, skal oppdages innen 8 

timer. Renseanlegg og større pumpestasjoner skal normalt kunne settes i drift igjen innen 24 

timer etter at feilen er oppdaget. 

18. Driftsoperatører skal ha de kunnskaper og kvalifikasjoner som virksomheten krever.  

19. Det skal utarbeides bedre kontrollrutiner for private avløpsanlegg større enn 50 pe og det 

skal satses på økt standard.  

20. Slammet fra renseanleggene skal minst tilfredsstille kravene i forskrift om gjødselvarer mv. 

av organisk opphav før sluttbruk.  

21. Kommunen skal ha en oppdatert kartdatabase for VA-ledningsnettet. 

22. De kommunale avløpsanleggene skal utformes slik at helse, miljø og sikkerhet for 

driftspersonell ivaretas. 

 

3.2.6 Mål for funksjonsdyktighet 

23. Avløpsanleggene skal til enhver tid ha tilstrekkelig kapasitet. Overløp på grunn av 

kapasitetsoverskridelse skal ikke forekomme mer enn hvert 10 år.  

24. Innenfor optimale økonomiske rammer skal avløpssystemet og renseanlegg til enhver tid 

tilfredsstille interne og eksterne krav til funksjon og standard.  

25. Tilknytningsgraden til det kommunale avløpssystemet innenfor rensedistriktene skal være 

100 % i 2028.  

26. Private ledningsanlegg som overtas av kommunen skal tilfredsstille krav til kommunal 

standard på overtagelsestidspunktet. 

27. Private avløpsanlegg som medfører uakseptable forurensninger skal utbedres innen år 2025. 

28. Tilføringsgraden til avløpsledningsnettene skal være minst 95 % over året. 

29. Årlig skal minst 600 m kommunalt avløpsledningsnett saneres. 
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4 RESIPIENTER I HOL KOMMUNE MED PÅVIRKNING FRA AVLØP 

4.1 Generelt 

Resipientene i Hol kommune er forholdvis lite påvirket av forurensninger. Miljøtilstanden er antatt å 

være god i de fleste vannforekomstene.  Den største påvirkningen er vannkraft, mens avløp og 

landbruk er viktigste bidragsytere til næringsstoffbelastninger.  

 
Figur 4 Oversikt over vannkraftutbyggingen i øvre Hallingdal, Holsreguleringen (kilde: E-CO). 

 

I beskrivelsene av resipientene i dette kapittelet er det fokus på vannforekomster som er i risiko, og 

hvor avløp er en påvirkningsfaktor.  

Vannforekomstene til Skurdalsfjorden og Pålsbufjorden/Numedalslågen som ligger innenfor Hol 

kommune er svært lite påvirket av forurensning fra avløp eller andre kilder, og er derfor ikke 

beskrevet nærmere i denne hovedplanen 

I tiltakstabellen for tiltaksanalysen for Hallingdal  [2] er det satt opp tiltak vedrørende avløp i Hol en 

del vannforekomster. Det gis en kort oppsummering av tiltakene for hvert vassdrag i delkapitlene 

nedenfor.  Alle tiltak er i vannforekomster hvor det er risiko fra at miljømålet ikke oppnås (minst god 

økologisk tilstand(GØT) eller godt økologisk potensiale(GØP)). 
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4.2 Ustevassdraget  

4.2.1 Generelt 

I Ustevassdraget (nedbørfeltet til Usteåne) er det store reguleringer. Reguleringen omfatter 

vassdraget ned til utløpet av Ustevatnet.   

Hovedelva i vassdraget er Usteåne.  Viktige innsjøer vassdraget er Ustevatnet, Ørtern, Finsevatnet, 

Nygardsvatnet, samt Ustedalsfjorden nær Geilo.  

Figur 5 viser hvilke vannforekomster som er i risiko for ikke å nå miljømålene i nedbørfeltet til 

Usteåne  (øvre del av nedbørfeltet oppstrøms Nygårdvatnet er ikke tatt med, fordi det ikke er 

påvirkning av avløp).  Vannforekomster i risiko er markert rødt. Innsjøer og elver i nedbørfeltet som 

er markert rødt skyldes i hovedsak reguleringene, og ikke forurensningsbelastning fra avløp eller 

landbruk. 

 

Figur 5 Kart over risikovurderingen for vannforekomstene i Ustavassdraget nedstrøms Nygårdsvatnet (kilde: 

Vann-Nett.no). 

Det er gjennomført en forstudie med en problemkartlegging av elva Usteåne, og en vurdering av 
dagens og fremtidig forurensningsbelastning fra det kommunale avløpsanlegget på Geilo, samt øvrige 
forurensningsbidrag, jfr. rapport Problemkartlegging av elva Usteåne [6].  
 

4.2.2 Nærmere om tilstand og påvirkninger av elva Usteåne 

Elva Usteåne er en egen vannforekomst fra demningen i Ustevatnet og ned til innløpet i 

Strandafjorden. Nedbørfeltet for vannforekomsten hadde opprinnelig et naturlig nedbørfelt på 1543 
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km2. Som følge av utbygningen av vannkraftanleggene i nedbørfeltet har vannforekomsten et 

gjenværende restfelt uten større reguleringer på 218 km2.  Fra den delen av nedbørfeltet som er 

regulert, slippes det svært lite vann til Usteåne. Denne vannforekomsten er derfor sterkt modifisert 

(SMVF). 

Nedbørfeltet oppstrøms utslippspunktet for Geilo renseanlegg er fra demningen ved Ustevatnet og 

ned til renseanlegget øst for Geilo Sentrum. Dette restfeltet er på 139,5 km2.  

Ut fra en gjennomgang av alle tilgjengelige vannovervåkningsdata er økologisk tilstand klassifisert 

som god. Tilstanden klassifiseres som god for eutrofiering og organisk stoff.  Det er imidlertid 

usikkerhet knyttet til tilstanden for begroingsalger (begroingsalger benyttes for å tallfeste 

eutrofieringen (PIT)). 

Nivået av tarmbakterier er noe høyt i nedre del av vannforekomsten, men denne parameteren inngår 

pr i dag ikke i klassifiseringen av økologisk tilstand. Nivået av tarmbakterier(TKB) i nedre del av elva 

er målt til 297 TKB/100 ml, noe som tilsvarer «mindre egnet» etter egnethetsklassifiseringen for 

bading og rekreasjon etter SFT 97:04 [13].   

  

Figur 6. Restfelt for Geilo sentrum/Geilo renseanlegg.   
 

Beregninger utført Asplan Viak AS av tilførsler til «Restfeltet», viser at det kommunale avløpsanlegget 

bidrar med cirka 36 % av fosforet til elva ved utslippspunktet fra renseanlegget, mens jordbruket og 

separate avløpsanlegg bidrar med til sammen 16 %. Resterende fosfortilførsel kommer fra naturlige 

kilder (bakgrunnsavrenning), og bidrar med omtrent 40 % [6].  
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Figur 7. Tilførsel i 2015 av fosfor til restfeltet til Usteåne [6]. 

 
Estimat for økte forurensningstilførsler fra Geilo Renseanlegg 
 
Det er forventet en betydelig økning av antall tilknyttinger til Geilo Renseanlegg i planperioden og 
videre fram til 2040.  
 

 Figur 8. Beregnet og estimert forurensningsbelastning av fosfor og nitrogen fra kommunalt avløpsanlegg på 

Geilo fra 2005 -2040 [6]. 
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Økologisk tilstand i Usteåne 

Som en ser av er tilstanden for Usteåne definert som god, eller foreløpig som god for alle 

parametere.   

Tabell 2. Resultater av målte kvalitetselementer for vannforekomsten Usteåne 012-2827-R [6]. 

Samlet økologisk potensiale 

(tilstand): 
Foreløpig klassifisering: GOD 

Fisk - observert tilstand: GOD 

Organisk belasting (bunndyr og 

TOC): 
GOD* 

Samla tilstand eutrofiering: GOD 

Kjemi (eutrofiering) Begroingsalger og bunndyr (eutrofiering) 

God (fosfor og nitrogen) God** 

*    Grunnlag for klassifiseringa av organisk belastning er bunndyrundersøkelse og måling av TOC. Det bør   

      gjennomføres flere bunndyrundersøkelser. For å klassifisere etter organisk belastning ut fra kjemisk  

      parameter, foreslår vi måling av kjemisk oksygenforbruk (KOFMN) i elva for å kunne dokumentere mengden  

      av lett nedbrytelig organisk materiale. 

** Grunnlaget for klassifisering av begroingsalger er basert på kun 2 prøver av begroingsalger i 2014 

(oppstrøms og nedstrøms Geilo RA) 

 

Tarmbakterier:  
Nivået av tarmbakterier i Usteåne nedstrøms renseanlegget ved Geilo tilsvarer «mindre egnet» etter 
egnethetsklassifiseringen for bading og rekreasjon etter veileder SFT 97:04 (tarmbakterier inngår pr i 
dag ikke i klassifiseringen av økologisk tilstand).  Fra Geilo Renseanlegg og til innløpet i Strandafjorden 
er det satt eget foreløpige egnethetsmål der tilstanden godtas å være mindre egnet vinterstid, men i 
sommerhalvåret skal egnethetsklasse «egnet» oppnås.  
 
 
Det er i rapporten [6] forutsatt å utvide problemkartleggingen med utvidet vassdragsovervåkningen 
for å avklare økologisk tilstand til Usteåne, og for å bedre kartlegge påvirkningen fra de ulike 
forurensningskildene til Usteåne.  
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4.3 Holsåne –Holsvassdraget 

4.3.1 Generelt 

I Holsvassdraget er det store reguleringer. Holsreguleringen omfatter hele Holsvassdraget ned til 

Strandafjorden og inkluderer i tillegg deler av Votnavassdraget ved at Buvatnet og Rødungen 

overføres til Storåne. Hovedelva i Holsvassdraget er Storåne/Storåni som i nedre del heter Holselva. 

Viktige innsjøer i hovedvassdraget er Strandavatnet, Sudndalsfjorden, Hovsfjorden og Holsfjorden. 

Stolsvannet og Olsenvatnet med elva Urunda tilhører også Holsvassdraget.   

Figur 9 viser hvilke vannforekomster som er i risiko for ikke å nå miljømålene i Holsvassdraget ut fra 

Vann-Nett.no. Vannforekomster i risiko er markert med rødt. Innsjøer og elver i nedbørfeltet som er 

markert rødt skyldes i hovedsak reguleringene, og ikke forurensningsbelastning fra avløp eller 

landbruk. 

 
Figur 9. Kart over risikovurderingen for vannforekomstene i Holsvassdraget (kilde: utklipp fra Vann-Nett.no) 
 

  

 



          Hol kommune  

 
 

Hovedplan Avløp og Vannmiljø 2016-2028  32 
 

4.3.2 Tilstand i vassdraget 

 

Storåne fra Strandavatnet til Sudndalsfjorden: 

På grunn av reguleringen av Strandavatnet, uten krav til minstevannføring, det liten vannføring i elva 

Storåne ned forbi Myrland og videre ned til Sudndalsfjorden.  Det er et eget privat avløpsanlegg for 

en stor del av hyttene på Myrland, samt  annen bebyggelse. Nedbørfeltet oppstrøms utslippspunktet 

for renseanlegget, er «restfeltet» fra demningen ved Strandavatnet og ned til renseanlegget.  Dette 

restfeltet er på 21-22 km2.  Det er allerede mange hytter ved Myrland, og det er stor hytteutbygging. 

Det antas at elva påvirkes i middels grad av avløp i tillegg til landbruk, og at det kan være risiko for at 

det ikke oppnås god økologisk tilstand innen 2021. Det bør derfor gjennomføres vannkvalitets-

overvåking i elva like nedenfor Myrland. 

Tilstand og renseevne for det private fellesanlegget bør undersøkes. Det bør også kartlegges hvilke 

hytter og boliger som er tilknyttet dette anlegget, samt kartlegge øvrige separate renseanlegg og 

tilstanden av disse.    

Tilstand i  Sudndalsfjorden: 

Økologisk tilstand er klassifisert som moderat i Sudndalsfjorden på grunn av observert tilstand av fisk 

og vannføringsregulering. Det er oppgitt i Vann-nett at det er sterk tilgroing i sør, vest og nordvest på 

grunn av redusert vanngjennomstrømming som følge av reguleringen. Vannet har fått høyere 

gjennomsnittstemperatur (5 grader). Utslipp fra separate avløpsanlegg (hytter og boliger), 

renseanlegget ved Myrland, det kommunale avløpsanlegget i Sudndalen og landbruk bidrar til 

forurensning.  Tilstanden i Sudndalsfjorden bør derfor undersøkes bedre. 

Elva Storåni fra Sudndalsfjorden til Hovsfjorden: 

Storåni har liten vannføring fra Sudndalsfjorden og ned til samløpene med elvene Hivju og Urunda. 

Etter samløpene øker vannføringen 4,5-5 ganger, ved at nedbørfeltet øker til mer enn 190 km2.  

Fortynningseffekt gjør at påvirkning fra avløp er mindre. Ved Hovet øker fortynningseffekten 

ytterligere med påslippene av vann fra de to vannkraftverkene til Hol I.  Storåni har utløp til 

Hovsfjorden. Avløp fra det kommunale avløpsanlegget ved Hovet føres direkte til Hovsfjorden.  

Hovsfjorden og Holsfjorden: 

Påvirkning av avløp og andre forurensinger til Hovsfjorden er liten selv om utslippet fra Hovet føres 

til vannet.  Periodene det er betydelig påslipp fra kraftstasjon Hol I, vil påvirkningen fra avløp og 

landbruk være svært liten.   

Renseanlegget i tettstedet Hol har utslipp til Holsfjorden. Vannprøver i vannkvalitetsovervåkningen 

er tatt fra Seimsbrua, over søndre del av Holsvatnet. Dette er et stykke nedstrøms utslippet fra Hol 

renseanlegg. Analyseresultater fra to årlige prøvetakinger fra overvåkingen i Hallingdalsvassdraget i 

årene 2010, 2012 og 2013 indikerer av tilstanden er svært god i forhold til eutrofiering (fosfor og 

nitrogen) og tarmbakterier.  Tiltak for avløp ikke er nødvendig for å kunne opprettholde miljømål for 

Hovsfjorden og Holsfjorden.  
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De viktigste tiltakene i Holsvassdraget ifølge rapport Lokal Tiltaksanalyse, Hallingdal Vannområde [2]: 

 Utbedre felles avløpsanlegg ved Myrland.  

 Tilknytte eksisterende og ny bebyggelse til større avløpsrenseanlegg  

 For bebyggelse som ikke kan tilknyttes større avløpsrenseanlegg, må mindre avløpsanlegg 

med lav renseevne utbedres i prioriterte vannforekomster. 

 Videreføring av rehabilitering av ledningsnett for det kommunale avløpsanlegget på Hol  

 Hovsfjorden og Holsfjorden: Teknisk utbedring av nedslitte og dårlig fungerende renseanlegg 

 Kartlegging- tilsyn og overvåkning (kto) av private og kommunale avløpsanlegg.  

 

4.3.3 Behov for vannkvalitetsovervåking i Holsvassdraget 

 

Det er primært behov for ny vannkvalitetsovervåking Holsvassdraget i Storåne på strekningen fra  
demningen i Strandavatnet og ned til og med Sudndalsfjorden.  
 

 

På denne strekningen er det liten vannføring på grunn av reguleringen, og det antas at avløp påvirker 

vannkvaliteten både i elva og i Sudndalsfjorden. Påvist sterk begroing i innsjøen gir indikasjon på 

dette. Vannkvalitetsovervåking bør gjennomføres for å kunne tilstandsklassifisere elva og innsjøen, 

og for å få bedre grunnlag for å kunne vurdere påvirkningene av utslipp i forhold til biologi, kjemi og 

tarmbakterier. 
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5 EKSISTERENDE SITUASJON FOR AVLØPSANLEGG 

5.1 Rensedistrikt Geilo 

5.1.1 Områdeavgrensing 

Rensedistrikt Geilo er et relativt stort rensedistrikt som har et godt utbygd avløpsnett. 

Rensedistriktet vil bli utvidet til å inkludere Blomsetlia og utbyggingsområdet i Vestlia.  

 
Figur 10 Rensedistrikt Geilo. 

I områdene i og rundt Geilo sentrum er det meste av bebyggelse tilknyttet det kommunale 

avløpsanlegget.  
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5.1.2 Transportsystem 

Det er cirka 68 km med kommunale avløpsledninger på Geilo som er registrert i den digitale 

kartdatabasen GisLine. Videre er det registrert 38 km med private avløpsledninger. 

Den største utfordringen for det eksisterende ledningsanlegget på Geilo er en høy innlekkasje av 

overvann. Årsakene til disse problemene antas å være innlekkasje i gammelt, utett ledningsnett 

(plastledninger fra 70 – 80 tallet og betong-/asbestsement-systemer fra 60 tallet), 

feilkoblinger/påkoblinger av overvannssystemer på avløpsnettet (takrenner, systemer for 

smeltevann, etc.), samt en del dårlige private ledninger. Dette gir en del forurensing i form av 

utlekkasjer fra ledningsanlegget og overløpsdrift fra pumpestasjoner. 

Målt middelforbruk i Geilo Vannverk de siste 3 årene ligger på 2700-3000 m3/døgn, noe som tilsvarer 

ca. 1 mill. m3/å. Sett opp mot innløpsmengden til Geilo RA på 1700 m3/døgn, indikerer tallene at det 

er en stor lekkasje fra vannledninger, som i stor grad ligger i samme grøfter som avløpsledningene.  

 

 
Figur 11. Type avløpsledninger i kommunalt ledningsnett Geilo (GisLine, pr 2013).  
 

Det er registeret cirka 4 km asbestledning i Gisline (2013) som antas å være i dårlig forfatning. Etter 

2013 er et ledningsstrekk på ca 2 km med asbestledninger, fra Geilo kulturkirke (Handikappbrygga) til 

Geilo renseanlegg rehabilitert. Hovedledningen av asbestsement fra Geilo Kulturkirke videre til 

Fossgårdfeltet er også av dårlig forfatning og bør saneres.  

Mye av ledningsnettet er ikke registrert med byggeår i ledningskartdatabasen (GisLine), slik at en ikke 

kan sette opp en god fordeling med ledningenes alder.  Det er imidlertid klarlagt at ca 20 km av 

ledningsnettet på Geilo er bygd etter 2000. 
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5.1.3 Pumpestasjoner på Geilo 

 
Tabell 3. Beskrivelse av pumpestasjonene på Geilo. 
Navn Kapasitet Byggeår Overvåking/ 

fjernstyring 

Kommentar 

GLOKP1  

Ved Highland 

hotell 

Ca 92 l/s 2013 O+F Dette er hovedpumpestasjonen på Geilo som pumper ca 60 % av alt 

avløpsvannet som tilføres Geilo RA.  

GLOKP2 

Geilobrua 

 1966 O (gsm) Begrenset avløpsvannmengde tilføres denne i dag, og det forventes 

ikke vesentlig økt tilknytting/belastning. 

GLOKP3 

Brannstasjonen 

Ca 7 l/s   God funksjon. Det vil bli nødvendig å øke kapasiteten til stasjonen, 

eventuelt bygges en ny pumpestasjon lenger mot øst ifm .planlagte 

utbygginger i Geilolia 

GLOKP4 

Fossgårdfeltet 

47 l/s 1966 Nei Pumper ble byttet i forrige planperiode 

GLOKP5 

Fløtagutu 

 1992 Nei Pumpestasjonen har god funksjon  

GLOKP6 

Vøllo 

Cirka6 l/s 2015 O (gsm) Tilrettelagt for fremføring av fiberkabel for overvåking/styring.  

 

 

         
Bilde 1: Hovedpumpestasjon GLOKP1, på bilde til venstre, ligger rett sør for Highland Hotell.  Pumpestasjonen 

ble bygget i forbindelse med rehabilitering av hovedledningen fra «Handikappbrygga» til Geilo Renseanlegg. 

Tidligere pumpestasjon, vist på bildet til høyre, ble revet i 2014.  
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5.1.4 Geilo renseanlegg  

Geilo Renseanlegg ble ombygd og rehabilitert i 2007-2008. Renseanlegg er et mekanisk-biologisk-

kjemisk etterfellingssanlegg, der det biologiske trinnet er av typen «Moving bed».  

Belastningsvariasjoner til renseanlegget 

Det er i dag nærmere 13 000 pe tilknyttet det kommunale avløpsanlegget, se Tabell 4 som er hentet 

fra rapport Problemkartlegging av elva Usteåne [6].  Som det fremgår av tabellen er nærmere 

halvparten av antall pe (ved maks belastning) er fra fritidseiendommer. Dette gir en spesiell situasjon 

på Geilo, fordi det er store sesongvariasjoner. Avløpsmengden er omtrent dobbelt så stor i 

høysesongen (periode ved påsketider) som i gjennomsnitt av resten av året, se Figur 12 Variasjon i 

tilført vannmengde pr måned .Figur 12.  I tillegg er det planer som gir store utbygginger av hytter og 

fritidsleiligheter og relativt få nye boliger. Dermed vil forskjellen i antall boliger og fritidsenheter bare 

øke i årene fremover.  

Tabell 4. Oversikt over bebyggelse som tilknyttet Geilo renseanlegg pr 2015, med angivelse av antall pe ved 
maks ukebelasting og ved gjennomsnittlig belasting over året.  Antall pe i «maks uker» er uker med høyest 
belastning (påsketider).  «Pe snitt» er gjennomsnittlig belastning over året 

 
 

 

 
Figur 12 Variasjon i tilført vannmengde pr måned [10].  
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Kapasitet og tilførte vannmengder til renseanlegget 

Tabell 4 gir oversikt over målte vannmengder til renseanlegget og kapasitet i renseanlegget. Pr i dag 

har selve renseanlegget tilfredsstillende kapasitet for tilførte vannmengder, men i perioder er det 

ikke tilstrekkelig kapasitet selve inntaket til renseanlegget. Med planlagte utbygninger og 

tilknytninger, vil det etter hvert også bli behov for utvidelse av kapasiteten for rensetrinnene i 

anlegget.  

Tabell 5. Målte tilførte vannmengder (2014 og 2015) og kapasitet i Geilo RA  

Beskrivelse Målt vannmengde Merknad 

Målt, gjennomsnittlig vannmengde  1700 m
3
/døgn Cirka 0,6 mill. m

3
/år 

Målt, variasjon i vannmengde 1000-4000 m
3
/døgn  

Målt vannmengde i høysesong Opp mot 3000 m
3
/døgn  

Vurdert innlekkasje Opp mot 2000 m
3
/døgn  

Kapasitet renseanlegg, normal 3600 m
3
/døgn Qdim = 150 m

3
/t, 13000 pe 

Kapasitet renseanlegg, maksimalt 350 m
3
/time 30000 pe 

 

Forurensningsbelastning opp mot gjeldende tillatelse 

Som beskrevet ovenfor er det høyest belastning på ettervinteren fram mot påske. Dette gjør at elva 

Usteåne belastes forholdsvis mye før snøsmeltningen kommer i gang, når det normalt er lav 

vannføring.  Etter påske avtar hyttebruken. Under og etter vårflommen er det mye mindre belastning 

fra avløpsanlegget.  

Det er et gammelt, utett avløpsledningsnett som gir både innlekking og forurensing i form av 

utlekkasjer fra ledningsanlegget og overløpsdrift fra pumpestasjoner. Det er lite grunnlagdata for å 

beregne mengden av disse forurensingene. I rapport Problemkartlegging av elva Usteåne er 

utslippsnivået beregnet [6].  Utslipp fra renseanlegget er i Tabell 5 beregnet til 240 kg P/år ut fra 

gjennomsnittlig belastning og en renseevne på 93 %. Dette samsvarer godt med beregnede 

fosforutslipp for perioden 2010 -2014, jfr. årsrapport for Geilo renseanlegg for 2014 (se tabell 6) 

Utlekkasje fra avløpsnettet og overløpsdrift fra pumpestasjoner kommer i tillegg, og summen av 

dette er grovt estimert til 5 % av totale avløpsmengder. Dette tilsvarer et bidrag på 172 kg TP/år. 

Samlet forurensningsnivå fra det kommunale avløpsanlegget i 2015 er dermed beregnet til 412 kg 

fosfor [6].  I rammetillatelsen til Geilo Rensedistrikt er det gitt tillatelse for et restutslipp 350 kg fosfor 

pr år, hvor renseanlegget utgjør 205 kg fosfor pr år. Dermed overskrides vilkåret i rammetillatelsen.      

Tabell 6 Beregninger av forurensingsproduksjon, utslipp fra Geilo renseanlegg og utslipp fra tilhørende 
ledningsnett i 2015. 
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Tabell 7 Beregnet restutslipp fra Geilo renseanlegg. Fra årsrapport for de kommunale renseanleggene i Hol 

kommune 2014 [10]. 

 Nøkkeltall utslipp næringsstoffer 2010 2011 2012 2013 2014 

Tot-P kg/år 165,3 210,5 48,8 300,5 110 

Tot-P, restkons. mg/l 0,25 0,29 0,08 0,54 0,17 

Tot-P, renseeffekt % 95 92 98 85 97 

 

5.1.5 Tiltak i forrige planperiode, Geilo 

Tilnærmet alle tiltakene satt opp i forrige hovedplan er gjennomført. Det gjenstår å videreføre 

hovedledning i Hegnavegen, frem til Dr. Holms hotell. Dermed vil en også få et enda bedre 

ringledningssystem for vann i sentrum. 

Tabell 8 Status tiltak fra planperiode 2007-2015.  

Tiltaksnr Beskrivelse Status 

I-02 Ny avløpsledning ved Geilohallen Ikke utført 

 I-04 Nytt avløpsnett, Rønsgård – dr Holms Utført 2/3 av strekningen 

I-05 Rehabilitering avløpsledning, sentrum ved Uno-X Utført 

I-06 Rehabilitering Geilobrua Utført 

I-07 Utvidelse av Geilo RA Utført 

I-08 Nye pumper til GLOKP4 Fossgård Utført 

I-09 Rehabilitering Fossgårdfeltet Utført cirka200 meter, videreføres 

I-10 Ny fjernovervåkning av en pumpestasjon samt 

installere GSM alarm og nye trykkfølere i syv 

andre stasjoner 

Delvis utført  

I-12 Nytt avløpsnett Lien Utført store deler av nettet, gjenstår 

en liten del 

I-13 Årlig rehabilitering av ledningsnett etter de 

konkrete ledningene i 06/07 

  Utført 

I-14 Rehabilitering hovedledning sentrum - RA Utført 

I-16 Rehabilitering nye Havsdalsveien Utført 

I-17 Nytt avløpsnett Rønsgård – Rv. 7 Ikke utført 
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5.2  Rensedistrikt Hol 

5.2.1 Områdeavgrensing 

Rensedistrikt Hol er vist på tegning HB202 og Figur 13. Det ingen planer om endringer av 

rensedistriktet i forhold til forrige planperiode. Det er få boliger innenfor rensedistriktet som ikke er 

tilknyttet kommunalt renseanlegg.  

 

 
Figur 13 Rensedistrikt Hol. 

5.2.2 Transportsystem 

Det er ca. 13 km med kommunale avløpsledninger i Hol. I tillegg er det ca 2,5 km private ledninger. 
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Figur 14. Type avløpsledninger i kommunalt ledningsnett i Hol (GisLine, pr 2013).  
 

 

Det pågår rehabilitering av ledningsnettet i Høgehaug boligfelt (2015-2016). Tilstanden til 

ledningsanlegget som er lagt på 70-tallet er meget dårlig, og rehabilitering er høyst nødvendig.  

 
Bilde 1. Venstre bilde viser deformert spillvannsledning i Sveinåkervegen i Høgehaug boligfelt, og ny rehabilitert 
spillvannsledning vises  til høyre.  
 

5.2.3 Pumpestasjoner Hol 

Tabell 9. Beskrivelse av pumpestasjonene i Hol 
Navn Kapasitet Byggeår Overvåking/ 

fjernstyring 

Kommentar 

HOLKP1 

Kommunehuset 

Ca 1,7 l/s   Alt avløpet fra Steensheim og Hagafoss går også 

gjennom denne.  

HOLKP2 

Diesen 

Ca 5,3 l/s Start 80-

tallet 

 Er i bra stand. Liten belastning.  

HOLKP3 

Vinn 

Ca 7 l/s  O (gsm) Fungerer bra.  

HOLKP4 

Søndrål 

Ca 3,3 l/s   Luktproblemer her pga. gammelt avløpsvann, 

ellers ok.  

HOLKP5 

Steensheim 

    

HOLKP6 

Hagafoss 

 1997  Lang oppholdstid i sump/ledning.  
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5.2.4 Hol renseanlegg 

Renseanlegget er et biologisk/kjemisk primærfellingsanlegg. (Biorotor havarerte i 2012, og ble 

fjernet og erstattet med forsedimentering).  

Slammet fra Hol renseanlegg transporteres til Geilo renseanlegg for avvanning. 

Tabell 10. Kapasitet Hol RA (målte vannmengder fra 2014/2015). 

Beskrivelse Målt vannmengde Merknad 

Målt, gjennomsnittlig vannmengde  94 m
3
/døgn 34243 m

3
/år (2014) 

Målt, variasjon i vannmengde 50-250 m
3
/døgn  

Antall tilknyttinger 900 pe  

Vurdert innlekkasje Opp mot 100 m
3
/døgn  

Kapasitet renseanlegg, normal 576 m
3
/døgn Qdim = 21 m

3
/t, 1000-1200 pe 

Kapasitet renseanlegg, maksimalt 43 m
3
/time  

 

 
 Figur 15. Variasjon i tilført vannmengde pr måned [10]. Trolig innlekkasje siste del av 2014.  

Hol kommune er forurensningsmyndighet for Hol RA. Det er ikke utarbeidet ny utslippstillatelse for 

rensedistriktet, slik at opprinnelig tillatelse fra fylkesmannen i Buskerud datert 22.05.1995 er fortsatt 

gjeldene. I rammetillatelsen er det satt krav til et restutslipp på maksimalt 0,020 t P/100 pe*d. Ved 

en oppgitt tilknytning på 478 pe (fra 2000), vil dette gi et tillatt restutslipp på 34,9 kg pr år. I tillegg til 

den opprinnelige tillatelsen har anlegget et krav på 90 % renseeffekt for totalfosfor i henhold til 

Forurensningsforskriftens § 13-7.   Tabell 10 viser at dette rensekravet ikke har blitt oppfylt i flere av 

de siste årene, men i siste rapporteringsår (2014) var renseeffekten på 95 % for fosfor, noe som er en 

positiv utvikling.  Dette sees i sammenheng med at det er montert nytt ventilasjonsanlegg i anlegget.  

Dette fjerner mye av det biologisk nedbrytbare stoffet som er partikulært bundet, og fører til mindre 

belastning på anlegget. 

 

Tabell 11 Beregnet restutslipp, fra årsrapport 2014 [10]. 

Nøkkeltall utslipp  2010 2011 2012 2013 2014 

Tot-P kg/år 20,2 27,7 21,3 27,7 7 
Tot-P, restkonsentrasjon. K1 mg/l 0,83 1,08 0,60 0,97 0,19 

Tot-P, renseeffekt % 83 75 83 74 95 
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5.2.5 Tiltak i forrige planperiode, Hol 

 

Tabell 12 Status tiltak fra planperiode 2007-2015.  

Tiltaksnr Beskrivelse Status 

I-01 Ny avløpsledning, Hagafoss Ikke utført 

I-03 Hol RA, nytt ventilasjonssystem Utført 

I-06 Flytting av pumpestasjon ved Steensheim Utført 

I-08 Nye pumper til APS Kommunehuset Ikke utført 

I-15 Rehabilitering av ledningsanlegg ved Høgehaug Pågår 
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5.3 Rensedistrikt Hovet 

5.3.1 Områdeavgrensing 

Rensedistrikt Hovet er vist på tegning HB203 og Figur 16. Det ingen planer om endringer av 

rensedistriktet i forhold til forrige planperiode. 

 
Figur 16 Rensedistrikt Hovet.  

5.3.2 Transportsystem 

Ingen hovedledninger(selvfall) i Hovet er mindre dimensjon enn Ø160, og det er god kapasitet i 

forhold til belastning.  

Kvalitetsmessig er avløpsnettet stort sett bra fordi mesteparten er forholdsvis nytt. Det meste av 

ledningsnettet er lagt etter 1980. Det er cirka 11,5 km avløpsledninger som i hovedsak er PVC-

ledninger.  

5.3.3 Pumpestasjoner 

Det er 3 pumpestasjoner i Hovet:  

- HOVKP1 – Kleppo 

- HOVKP2 – Birkelund 

- HOVKP3 – Haakonset 

 

Det er kun HOVKP2 som har GSM varsling(overvåkning).  

Stasjonene i Hovet er i brukbar god stand, men det er behov for noe vedlikehold 

5.3.4 Hovet renseanlegg 

Hovet renseanlegg (HOVKRA) er et mekanisk/kjemisk primærfellingsanlegg. Biorotor har vært ute av 

drift siden rundt 2005. Anlegget har pr i dag ikke noe biologisk rensetrinn.  

Tabell 13 Kapasitet Hovet RA (målte vannmengder fra 2014/2015). 

Beskrivelse Målt vannmengde Merknad 

Målt, gjennomsnittlig vannmengde  91 m
3
/døgn* 34243 m

3
/år (2014) 

Målt, variasjon i vannmengde 70-130 m
3
/døgn  

Antall tilknyttet 600  

Vurdert innlekkasje Opp mot 60 m
3
/døgn  

Kapasitet renseanlegg, normal 336 m
3
/døgn Qdim = 14 m

3
/t, 1300 pe** 

Kapasitet renseanlegg, maksimalt 28 m
3
/time  

*Vannmengden har økt betydelig etter 2012. Før 2012 var gjennomsnittlig tilrenning cirka 40 m
3
/døgn. 

**Gjelder sedimentasjonstrinnet, biologisk trinn som ikke er i drift har kapasitet 600 pe.  
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I henhold til tidligere vurderinger tilsvarer Qdim cirka 600 pe og det er flokkuleringsenheten og 

biorotoren som er dimensjonerende. Sedimenteringen er dimensjonert for 1300/1400 pe i 

henholdsvis Qdim og Qmaksdim. Biorotor har vært ute av drift siden rundt 2005. Anlegget har 

pr i dag ikke noe biologisk rensetrinn. 

 

 
Figur 17 Variasjon i tilført vannmengde pr måned [10]. Betydelig økning av vannmengden fra 2012. 

Hol kommune er forurensningsmyndighet for Hovet renseanlegg. Det er ikke utarbeidet ny 

utslippstillatelse for rensedistriktet, og opprinnelig tillatelse fra fylkesmannen i Buskerud datert 

22.05.1995 er fortsatt gjeldene. I rammetillatelsen er det satt krav til et restutslipp på maksimalt 

0,020 kg P/100 pe*d. Ved en oppgitt tilknytning på 211 pe (fra 2000), vil dette gi et tillatt 

restutslipp på 15,4 kg pr år [10].  

I tillegg til den opprinnelige tillatelsen har anlegget et krav på 90 % renseeffekt for totalfosfor i 

henhold til Forurensningsforskriften av 1.juni 2004 med endringer fastsatt 15.12.2005, § 13-7. 

Tabell 14 viser at dette rensekravet har blitt oppfylt de fleste av de siste årene, men i siste 

rapporteringsår(2014) var renseevnen på  73 %  

 

Tabell 14 Beregnet restutslipp, fra årsrapport 2014 [10]. 

Nøkkeltall utslipp  2010 2011 2012 2013 2014 

Tot-P kg/år 1,1 1,2 2,2 5,6 18* 
Tot-P, restkonsentrasjon. K1 mg/l 0,07 0,09 0,16 0,20 1,38 

Tot-P, renseeffekt % 99 99 98 99 73 

   *Kun 3 blandprøver i 2014, der en har svært høye verdier. 

Slammet fra Hovet renseanlegg transporteres til Geilo renseanlegg for avvanning. 

5.3.5 Tiltak i planperioden, Hovet 

Det var ingen investeringstiltak i Hovet i forrige planperiode.  
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5.4 Rensedistrikt Sudndalen  

5.4.1 Områdeavgrensing 

Rensedistrikt Sudndalen er vist på tegning HB204 og Figur 18.  Det ingen planer om endringer av 

rensedistriktet i forhold til forrige planperiode. 

 

  
Figur 18 Rensedistrikt Sudndalen. 

 

5.4.2 Transportsystem 

Det kommunale ledningsnettet i området er rimelig nytt, fordi renseanlegget er fra 1992, og mye av 

nettet er derfor fra begynnelsen av nittitallet. Det er ca 2 km kommunalt ledningsnett. Området 

sørvest for skisenteret er under utbygging. Det er en privat utbygging av ledningsnettet. 

5.4.3 Pumpestasjon 

I Sudndalen er det bare en pumpestasjon for avløp, SUDKP1. Denne er bygd samtidig med 

renseanlegget. Stasjonen har to pumper á 13,5 m3/time pr pumpe. Stasjonen er fjernovervåket via 

renseanlegget i Sudndalen. Stasjonen er i god stand.  
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5.4.4 Sudndalen renseanlegg 

Sudndalen renseanlegg er et mekanisk/kjemisk primærfellingsanlegg.  

Tabell 15 Kapasitet Sudndalen RA (målte vannmengder fra 2014/2015). 

Beskrivelse Målt vannmengde Merknad 

Målt, gjennomsnittlig vannmengde  35 m
3
/døgn 12401 m

3
/år (2014) 

Målt, variasjon i vannmengde 1-150 m
3
/døgn  

Antall tilknyttet 700 pe  

Vurdert innlekkasje Begrenset  

Kapasitet renseanlegg, normal 540 m
3
/døgn Qdim = 22,5 m

3
/t, 1000 pe 

Kapasitet renseanlegg, maksimalt 45 m
3
/time  

 

 
Figur 19 Variasjon i tilført vannmengde pr måned [10]. 

Hol kommune er forurensningsmyndighet for Sudndalen renseanlegg. Opprinnelig utslippstillatelse 

fra fylkesmannen i Buskerud datert 22.05.1995 er fortsatt gjeldene. I rammetillatelsen er det satt 

krav til et restutslipp på maksimalt 0,020 tonn fosfor /100 pe*d.  

I tillegg til den opprinnelige tillatelsen har anlegget et krav på 90 % renseeffekt for totalfosfor i 

henhold til Forurensningsforskriften av 1.juni 2004 med endringer fastsatt 15.12.2005, § 13-7. 

Som  

Tabell 16 viser har det vært svært varierende renseresultater for fosfor.  

Dårlig renseresultat i 2014 skyldes trolig at det er brukt fellingskjemikalier som har ligget for lenge  

lager (dette ikke bør lagres for lang tid før bruk).  

 

Tabell 16 Beregnet restutslipp, fra årsrapport 2014 [10]. 

Nøkkeltall utslipp  2010 2011 2012 2013 2014 

Tot-P kg/år 34,0 0,8 0,9 5,0 14 
Tot-P, restkonsentrasjon. K1 mg/l 1,41 0,08 0,12 0,23 1,65 

Tot-P, renseeffekt % 75 99 99 94 70 

 

Slammet fra Sudndalen renseanlegg transporteres til Geilo renseanlegg for avvanning. 
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5.4.5 Tiltak i planperioden, Sudndalen 

Det var ingen investeringstiltak i Sudndalen i forrige planperiode.  

5.5 Rensedistrikt Ustaoset 

5.5.1 Områdeavgrensing 

Rensedistrikt Ustaoset er vist på tegning HB205 og Figur 20. Det er gjort små justeringer av grensen 

på rensedistriktet. 

 
Figur 20. Rensedistrikt Ustaoset. 

5.5.2 Transportsystem 

Det har blitt gjennomført en omfattende utbygging av ledningsnett av det private 

utbyggingsselskapet Ustaoset Avløp AS. Det har blitt bygd 33 km i Ustaoset Avløp sin regi, og det er 

tilknyttet 605 hytter til ledningsnettet som er utbygd eller rehabilitert.  

Av 33 km er det rehabilitert 5 km private ledninger. Hol kommune har overtatt ledningsanlegg 

fortløpende etter som områder har blitt ferdig utbygd. Totalt ledningsanlegg på Ustaoset er over 40 

km (GisLine er ikke oppdatert med de siste utbygde ledningene).  

Renseanlegget på Ustaoset har hatt problemer med at det tilføres mye fremmedvann i 

ledningsnettet. Dette har sammenheng med mye av det private ledningsnettet har hatt kummer med 

mye innlekking av fremmedvann. Det samme problemet er det på det gamle kommunale anlegget i 
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sentrum som ikke er rehabilitert. Videre har utbygging av mye nytt ledningsanlegg medført at det har 

vært innlekkasje under bygging. Det er også registrert at det er kummer i det nye ledningsanlegget 

som  har problem med innlekkasje, og må utbedres.  

5.5.3 Pumpestasjoner 

Det er totalt 12 pumpestasjoner på Ustaoset. Alle pumpestasjonene er bygd etter 2000, bortsett fra 

USTKP1 som er rehabilitert i forbindelse med ombygging av renseanlegget i 2005.  Alle stasjonene 

har GSM varsling(overvåkning). 

5.5.4 Ustaoset renseanlegg 

Ustaoset renseanlegg (USTKRA) er et mekanisk/kjemisk/biologisk primærfellingsanlegg.  

Tabell 17 Kapasitet Ustaoset RA (målte vannmengder fra 2014/2015). 

Beskrivelse Målt vannmengde Merknad 

Målt, gjennomsnittlig vannmengde  170 m
3
/døgn 61561 m

3
/år (2014) 

Målt, variasjon i vannmengde 30 -1000 m
3
/døgn  

Antall tilknyttet Cirka3100 pe  

Vurdert innlekkasje Opp mot 600 m
3
/døgn  

Kapasitet renseanlegg, normal 912 m
3
/døgn Qdim = 22,5 m

3
/t, 3450 pe 

Kapasitet renseanlegg, maksimalt 76 m
3
/time  

 

 
Figur 21 Variasjon i tilført vannmengde pr måned [10]. Det har vært perioder med stor innlekkasje på Ustaoset. 

Hol kommune har utslippstillatelse for Geilo og Ustaoset avløpsrensedistrikter fra Fylkesmannen i 

Buskerud datert 21.05.02 der krav om 93 % rensing av fosfor samt krav til restutslipp er 

fastsatt. I tillegg fremgår krav til rensing av organisk stoff av forurensningsforskriften. 

 

I rammetillatelsen for Ustaoset rensedistrikt er tillatt restutslipp på 70 kg fosfor/år, hvorav 

renseanlegget utgjør 50  kg  fosfor/år.  

 

Som det fremgår i Tabell 18 er det svært varierende renseresultater for fosfor, og det er flere år 

hvor rensegraden har vært for lav ift. rensekravet.  Det har vært diverse årsaker til dårlig 

renseresultater, ma. uheldige innlekkasjer av fremmedvann har medført problemer med 

rensingen.  
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Tabell 18 Beregnet restutslipp, fra årsrapport 2014 [10]. 
Nøkkeltall utslipp næringsstoffer 2010 2011 2012 2013 2014 

Tot-P kg/år 25,6 30,7 12,0 24,3 75 

Tot-P, restkons. mg/l 0,95 0,67 0,57 0,67 1,89 

Tot-P, renseeffekt % 76 86 86 91 61 

 

Slammet fra Ustaoset renseanlegg transporteres til Geilo renseanlegg for avvanning. 

5.5.5 Tiltak i planperioden, Ustaoset 

Det var ingen investeringstiltak i Ustaoset i forrige planperiode. 

 

5.6 Rensedistrikt Dagali 

5.6.1 Områdeavgrensing 

Rensedistrikt Dagali er vist på tegning HB206 og Figur 22. Det er gjort små justeringer av 

rensedistriktet i planperioden.  

 
Figur 22 Rensedistrikt Dagali. 

5.6.2 Transportsystem 

Det er cirka 1,6 km kommunal avløpsledning på Dagali. Det ble rehabilitert cirka 100 meter av 

ledningsanlegget i 2014,og det ble da oppdaget en stor innlekkasje i en kum på grunn av manglende 

ters/lokk. Det forventes at mengden fremmedvann er redusert etter disse utbedringene. Det er ikke 

pumpestasjoner på ledningsnettet i Dagali.  
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5.6.3 Dagali renseanlegg 

Dagali renseanlegg er et infiltrasjonsanlegg og stipulert kapasitet er cirka 30 m3/døgn og 150 pe [14]. 

Normal tilføring er ca. 20 m3/døgn, men det er registeret opp mot 80 m3/døgn. Det er beregnet til at 

240 pe er tilknyttet anlegget i dag [15]. 

Det er i 2013 og 2014 gjort utbedringer av renseanlegget med å øke slamavskillerkapasiteten, slik at 

en kan minst ta imot avløpsvann fra 362 pe. 

5.6.4 Tiltak i planperioden, Dagali 

  Tabell 19 Status tiltak fra planperiode 2007-2015. 

Tiltaksnr Beskrivelse Status 

I-10 Utbedringstiltak Dagali RA Delvis utført 

  

5.7 Skurdalen 

I Skurdalen er det et boligfelt bestående av åtte boliger rett øst for Fagerli leirskole som har 

kommunalt avløp. Avløpsanlegget består av en slamavskiller med tilhørende infiltrasjonsgrøft og er 

lokalisert på nedsiden av veien (SKUKRA1). Anlegget fungerer tilfredsstillende. 

 
Figur 23 Kommunale renseanlegg i Skurdalen. 

Renseanlegg SKUKRA2 er infiltrasjonsanlegget ved Skurdalen skole. 
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5.8 Private renseanlegg 

5.8.1 Generelt 

I områder av kommunen som ligger utenfor de kommunale rensedistriktene, er det mindre private 

avløpsanlegg for ett eller noen få hus/hytter/virksomhet som dominerer. Flertallet av anleggene har 

derfor et utslipp på mindre enn 50 pe. Dette er anlegg som følges opp etter forurensingsforskriftens 

kapittel 12. De er også en del private anlegg mellom 50 -2000 pe, som kommer inn under 

bestemmelsene i kapittel 13 i forurensningsforskriften. Se nærmere beskrivelser om bestemmelser 

og regelverk i kapittel 2.2.   

5.8.2 Beskrivelse av de private avløpsanleggene 

Det eksisterer i dag ingen komplett oversikt over private avløpsanlegg i kommunen, deres tilstand 

eller størrelse, men det foreligger data om slamavskillere og tett tanker fra slamtømmingsfirma. 

Slamavskillere og tette tanker er også kartfestet, men det finnes i liten grad informasjon om type 

renseanlegg eller størrelse. Nyere utslippstillatelser fra 2006 har blitt registrert på en liste med 

informasjon om bl.a. type anlegg, størrelse, antall pe og evt. krav om prøvetaking. Informasjon fra 

listen er ikke knyttet opp mot kart.  Det er plan om å knytte sammen informasjon om slamtømming, 

anlegg, anleggskomponenter og kartfesting av anleggene. Dette vil gi en mye bedre oversikt, men 

ajourføring vil være krevende.  

Tabell 20 viser et foreløpig anslag på hvor mange anlegg det er i kommunen. Listen er utarbeidet ut 

fra tømmelister, faktureringssystemer og KOSTRA-rapportering for 2014. 

Tabell 20 Separate avløpsanlegg i Hol kommune (foreløpig anslag). 

 Virksomhet Boliger  Fritidsboliger Sum 

Infiltrasjonsanlegg/diverse 
eldre type anlegg 

40 620 958 1647 

Biologisk/kjemisk 
renseanlegg 

 2 15 17 

Kjemiske renseanlgg 2  2 4 

Konstruert våtmark  1 7 8 

Tett tank for svartvann   2 2 

Tett tank for alt avløpsvann 4  3 7 

Tett tank for svartvann, 
gråvannsfilter 

1 15 216 232 

Biologisk toalett. 
Gråvannsfilter 

1 1 132 134 

Sum 48 639 1335 2022 

 

Tabell 20 viser i hovedsak anlegg som er med i tvungen slamtømming i kommunen. Dette er 

avløpsanlegg mindre enn 50 pe.  I tilllegg er det ca 16 anlegg som er er større enn 50 pe, og dette 

gjelder stort sett anleggene til større virksomheter slik som turisthytter og hyttefelt. Det antas at det 

er en del uregistrerte mindre avløpsanlegg.  

Flesteparten av de separate anleggene ligger i spredt bebyggelse (utenfor rensedistriktene). Enkelte 

husstander/hytter innenfor rensedistriktene har imidlertid separate anlegg, men kommunen jobber 

for at all bebyggelse innen rensedistriktene skal tilknyttes kommunale avløpsanlegg.  
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5.9 Drift og vedlikehold av kommunale avløpsanlegg 

5.9.1 Driftsovervåking 

Ikke alle pumpestasjoner har i dag overvåkning. Overvåkning kan enten være med GSM-varsling eller 

direkte tilknytning opp mot driftskontrollanlegget med kabel.  

Det er kun pumpestasjon GLOKP1 på Geilo som har måling av overløpsmengder. For å få 

dokumentasjon på oveløpsmengder og forurensingsbelastning fra pumpestasjonene, skal det  

prioriteres at de største pumpestasjonene får etablert dette i løpet av planperioden.  

5.9.2 Status for den digitale ledningskartbasen (GisLine) 

Hol kommune benytter applikasjonen GisLine for å registrere ledningsnett i en digital kartdatabase. 

Det har blitt gjort et omfattende arbeid med registering og ajourføring av ledningskartverket, men 

det må prioriteres videre ajourhold på databasen.  

5.10 Administrative og organisatoriske forhold 

5.10.1 VA-norm 

Kommunen har egen VA-norm fra 2013. Denne beskriver krav til utførelse av alle nye kommunale 

anlegg, samt private anlegg som skal overtas av kommunen.  

5.10.2 Organisasjon 

Bemanningen i Teknisk Etat er delt i fire deler: 

 Administrasjonen: Står for prosjektering, bygging og igangsetting av nyanlegg, samt 

optimalisering/rehabilitering av eksisterende anlegg. Dvs. alle de større investeringstiltakene 

i handlingsplanen. 

 Driftsoperatører: Står for den daglige driften av transportnettet med avløpspumpestasjoner 

og driften av avløpsrenseanleggene.  

 Vedlikehold, avd. Djupedalen: Står for drift og vedlikehold av ledningsnettet i områdene Hol, 

Hovet og Sudndalen 

 Vedlikehold, avd. Geilo: Står for drift og vedlikehold av ledningsnettet i områdene Geilo, 

Ustaoset, Dagali og Skurdalen  
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5.11  Økonomi 

5.11.1 Gebyrnivå 

Tabellen under gir en oversikt over gjeldende gebyrer og gebyrsatser for vann og avløp (fra 1.1.2016): 

 

Tabell 21 Gjeldende gebyrer og gebyrsatser for vann og avløp (eks mva). 

Beskrivelse Vann Avløp 

Tilknyttingsgebyr, gruppe 1 12-24.000,- kr pr. bolig/fritidseiendom Som vann 

Tilknyttingsgebyr, gruppe 2* 6-12.000,- kr pr. bolig/ fritidseiendom Som vann 

Abonnementgebyr boliger 1.500,- kr/bolig og år Som vann 

Abonnementgebyr fridtidseiendom 2.500,- kr/bolig og år Som vann 

Forbruksgebyr, målt med måler 16,32 kr/m
3 

16,10 kr/m
3
 

Forbruksgebyr, stipulert 0-112 m
2
 = 144 m

3
 x 16,32 kr/m

3 

112-156 m
2
 = 200 m

3
 x 16,32 kr/m

3 

112-156 m
2
 = 280 m

3
 x 16,32 kr/m

3 

 

Som avløp, men 16,10 
kr/m

3
 

*Eiendommer som har betalt refusjon eller opparbeidelseskostnader 

 

Årlig gjennomsnittlig investeringsnivå i Hol kommune de siste 5 årene har vært på cirka 8,1 millioner.  

 

5.11.2 Sammenligning av gebyrnivå  

Nedenfor vises tabell med gebyrnivå i Hol, i forhold til gjennomsnittet i Buskerud og 

landsgjennomsnittet (sett bort fra Oslo).  

 Tabell 22 Sammenligning av gebyrnivå (tall fra KOSTRA, 2015) 

Kommune/område Stipulert årsgebyr, avløp 
(kr) 

Hol  4895 

Buskerud 3 850 

Hele landet 3 346 
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6 DIMENSJONERINGSGRUNNLAG OG VURDERING AV KAPASITET 

6.1 Generelt 

I Hovedplan Vannforsyning [5] er det satt opp mer detaljert vedrørende forventet utbygging og økt 

tilknytting til kommunale VA-anlegg. Det vises derfor til kapittel 7 i Hovedplan Vannforsyning vedr. 

beregning av dimensjoneringsgrunnlaget. 

Det vises også til kapittel 5 med vurdering av kapasitet til renseanleggene. 

6.2 Geilo  

6.2.1 Tilknytting Geilo RA 

Det er forutsatt samme antall tilknyttet Geilo renseanlegg som har vannforsyning fra kommunalt 

vannverk samt de som er tilknyttet det private Geilo Vannverk. Det er derfor lagt til grunn samme 

forutsetninger som i Hovedplan Vannforsyning [5] i planperioden (til 2028) samt neste 12 årsperiode 

(til 2040).  

Det estimeres følgende nye årlige tilknytninger til avløpsanlegget fram til 2040: 

- Inntil 10 nye boliger pr år 

- Inntil 150 nye fritidsenheter pr år 

- Inntil 8 hotellsenger pr år 

- 11% økning av forbruk til offentlige og private virksomheter (eks overnattingsbedrifter) 

Tabell 23 Forventet belastning av Geilo RA i  [6] (avrundet tall).  

Situasjon Tilknyttinger i  pe 

 2015 2028 2040 

Uker med maksimal belastning 13 050 21 750 30 500 

Gjennomsnittlig belastning pr år 5 900 7 500 9 050 

 

Geilo renseanlegg har tilstrekkelig kapasitet denne planperioden (til 2028) forutsatt at innlekkasjen 

på avløpsnettet reduseres, jfr. kapittel 5.1.4. I begynnelsen av neste planperiode forventes det at 

kapasiteten vil bli overskredet. I denne planperioden skal det derfor utarbeides et forprosjekt der en 

vurderer kapasitet, utvidelsesmulighet og optimalisering av dagens renseprosess. 
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6.2.2 Kapasitet av ledningsnett Geilo 

Det gjennomført et eget prosjekt for vurderinger av kapasitet til hovedledningene på Geilo sett i 

sammenheng med forventet utbygginger på Geilo. [7]. Følgende er oppsummert i notatet fra denne 

vurderingen: 

Vurderingene viser at det i stor grad er god kapasitet på hovedledningene for avløp for fremtidige 

belastninger, men det er behov for følgende tiltak for å ta hånd om estimerte økninger: 

 Det må fokuseres på å redusere innlekkasjer av fremmedvann i spillvannsnettet. 

 Spillvannsledning (SP200) fra Vestlia hotell til Geilobrua har for liten kapasitet. Det må legges 

større dimensjon, evt. egen ledning. 

 Avløp fra Kikut syd må kobles over på østre hovedledning ved «skibrua» på Kikut. Dette bl.a. 

for å slippe å pumpe dette flere ganger enn nødvendig. 

 Pumpestasjon ved brannstasjonen (GLOKP3) har for liten kapasitet for alle utbygginger i 

Vestlia. Den bør ha kapasitet tilsvarende maks tilrenning på 61 l/s og evt. reservekapasitet. 

Avløpspumpestasjon PST nr 1 (GLOKP1) har pr i dag ikke kapasitet til å ta unna denne 

økningen, men kan oppgraderes med pumper med større kapasitet eller ekstra pumpe. En ny 

pumpeledning fra pumpestasjonen ved Brannstasjon (GLOKP3) kan med fordel tilkobles 400 

mm hovedledning nærmere renseanlegget.  

 Etablering av utjevningsvolum ifm pumpestasjonene kan være en alternativ løsning.   

 Det bør vurderes ny ledning direkte til Geilo RA fra østre hovedledning fra Kikut, alternativt 

pumpestasjon på eksisterende pumpeledning over Usteåne  

 Kapasiteten videre utover i avløpsnettet bør vurderes i et eget prosjekt.  

 

Anbefalt løsning i forhold til Vestlia er å oppgradere pumpestasjonen ved Brannstasjon (GLOKP3) for 

større kapasitet eller bygge ny pumpestasjon lenger øst, og legge ny pumpeledning til 

hovedledningen ved trafostasjonen.  

Løsninger bør diskuteres videre i et forprosjekt, i sammenheng med tiltak på vannledningsnettet, og 

tiltak i forhold til kvaliteten på avløpsnettet.  
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6.3 Hol 

6.3.1 Tilknytting Hol renseanlegg 

 

Det er lagt til grunn samme forutsetninger som i Hovedplan Vannforsyning [5] i planperioden (til 

2028), samt neste 12 årsperiode. Det er tilknyttet noen færre boliger på avløpsnettet i forhold til 

vannforsyningen.  

Det estimeres følgende årlige tilknytninger til avløpsanlegget fram til 2040: 

- Inntil 2 nye boliger pr år 

- Inntil 5 nye hytter ila planperiodene 

- Belegg på Kongshaugen med 150 personer 

- 11% økning av forbruk til offentlige og private virksomheter (i planperioden) 

Tabell 24 Forventet belastning av Hol RA (avrundet tall).  

Situasjon Tilknyttinger 

 2015 2028 2040 

Uker med maksimal belastning 900 1 000 1 150 

Gjennomsnittlig belastning pr år 625 700 800 

 

Det er god kapasitet ved Hol renseanlegg. Fokuset vil være å ha stabil, god renseprosess. 

 

6.3.2 Kapasitet av ledningsnett Hol 

Eksisterende avløpsledningsnett i Hol har tilstrekkelig kapasitet. Fokuset i Hol er rehabilitering av 

ledningsnettet for å redusere lekkasjer.  
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6.4 Hovet 

6.4.1 Tilknytting Hovet renseanlegg 

Det er lagt til grunn samme forutsetninger som i Hovedplan Vannforsyning [5] i planperioden (til 

2028) samt neste 12 årsperiode.  

Det estimeres følgende årlige tilknytninger til avløpsanlegget fram til 2040: 

- Inntil 10 nye boliger i planperiodene 

- 9% økning av forbruk til offentlige og private virksomheter (i planperioden) 

Tabell 25 Forventet belastning av Hovet RA (avrundet tall).  

Situasjon Tilknyttinger 

 2015 2028 2040 

Uker med maksimal belastning 600 650 700 

Gjennomsnittlig belastning pr år 400 400 450 

 

Det er tilstrekkelig kapasitet ved Hovet renseanlegg i planperioden. Fokuset vil være å ha stabil, god 

renseprosess. 

 

6.4.2 Kapasitet av ledningsnett Hovet 

Det er ingen kapasitetsproblemer for ledningsnettet. Men det må undersøkes økt tilføring til 

renseanlegget og hva som har medført denne økningen.  

  



          Hol kommune  

 
 

Hovedplan Avløp og Vannmiljø 2016-2028  59 
 

6.5 Sudndalen 

6.5.1 Tilknyttinger Sudndalen renseanlegg 

Det er tilknyttet langt flere hytter til kommunalt avløpsnett enn til kommunal vannforsyning.  Dette 

skyldes at hyttefeltet øst for skiheisen har etablert eget vannverk.  

Det estimeres følgende årlige tilknytninger til avløpsanlegget fram til 2040: 

- Ingen tilknytting av nye boliger 

- Inntil 10 hytter/leiligheter pr år tilknyttes i planperiodene (godkjent opp mot 600 nye 

hytter/leiligheter).   

- Reserve/uforutsett  

Tabell 26 Forventet belastning av Sudndalen RA (avrundet tall).  

Situasjon Tilknyttinger 

 2015 2028 2040 

Uker med maksimal belastning 700 750 800 

Gjennomsnittlig belastning pr år 150 150 160 

 

Renseanlegget i Sudndalen har god reservekapasitet. Fokuset vil være å ha stabil, god renseprosess. 

 

6.5.2 Kapasitet av ledningsnett Sudndalen  

I avløpspumpestasjon SUDKP1 har hver pumpe kapasitet på 3,8 l/s. Dersom disse kjøres i parallell kan 

en ha en kapasitet opp mot 7 l/s.  Med dagens hytter og forventet hytter i neste planperiode (opp 

mot 200 hytter) har pumpestasjonen tilstrekkelig kapasitet.  Men i neste planperiode må det 

vurderes om pumpestasjonen må ha økt kapasitet eller at en etablerer en utjevning før stasjonen 

samt at kapasitet til pumpeledningen må vurderes.  
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6.6 Ustaoset 

6.6.1 Tilknyttinger Ustaoset renseanlegg 

Ustaoset Avløp har bygd ut ledningsanlegg for tilknytting av cirka 600 hytter tilknyttet i dag. I tillegg 

er det 140 leiligheter i sentrumsområdet samt cirka 30 boliger/hytter i sentrumsområdet. Dette 

utgjør ca. 3100 pe.   

Det er godkjent reguleringsplan for Ustaoset sentrum. Det forutsettes at det kan bygges inntil 130 

nye hytter og fritidsleligheter innenfor reguleringsplanområdet.  

Videre er det godkjent reguleringsplan på området Solheim vest for Ustaoset. Der er det planlagt 32 

nye hytter. I tillegg er det fortsatt noen eksisterende hytter som ikke er tilknyttet. Dette utgjør under 

20 enheter. 

Ut i fra dette forutsettes det tilknytting av inntil 8 enheter pr år i planperioden og perioden etter 

dette.  

Tabell 27 Forventet belastning av Ustaoset RA (avrundet tall).  

Situasjon Tilknyttinger 

 2015 2028 2040 

Uker med maksimal belastning 3100 3500 3900 

 

Kapasiteten på renseanlegget er cirka 3450 pe. Det forutsettes at kapasiteten er tilstrekkelig i 

planperioden. I planperioden utarbeides et forprosjekt der en vurderer kapasitet, utvidelsesmulighet 

og optimalisering av dagens renseprosess.  

 

6.6.2 Kapasitet av ledningsnett Ustaoset 

Store deler av ledningsnettet er nybygd og kapasiteten er tilfredsstillende i hele rensedistriktet. Det 

må evt. vurderes hovedledning fra sentrumsområdet mot renseanlegget.  Det er fortsatt problemer 

med innlekkasje som må kartlegges og utbedres.   
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6.7 Dimensjonering Dagali 

6.7.1 Kapasitet Dagali renseanlegg 

Det er cirka 240 pe tilknyttet Dagali renseanlegg, og dette er nokså uforandret fra 2010. Med alle 

fremtidige tilknytninger er det estimert en økning til 377 pe, se Tabell 28. Renseanlegg er imidlertid 

et infiltrasjonsanlegg og stipulert kapasitet er på 150 pe.  Kapasiteten i anlegget må derfor utvides. 

Det er forutsatt at det gjøres en tilstandsvurdering av infiltrasjonsanlegget (filterflaten) iht. [15], for å 

vurdere hvor omfattende utvidelse som er nødvendig.  

 

Tabell 28 Oversikt over eksisterende enheter tilknyttet renseanlegget pr 2010, samt mulig fremtidig tilknytning 

til renseanlegget. Tabell er hentet fra Forprosjekt VA-Dagali [14]. 

Enheter Antall Pe 

Tilknyttet pr 2010   

Dagali hotel 43 rom à 3 pe 129 

Betjening 10 à 0,5 pe 5 

Utleiehytter (Hallandstunet) 2 hytter à 5 pe 10 

Boligfelt 7 hus à 4 pe 28 

Museum+hytter Stipulert 25 

Barnehage 2 ansatte, 5 barn 3 

Campingplass Stipulert 40 

Totalt pr 2010  240 

   

Fremtidig tilknytning   

Nytt boligfelt 11 hus à 4 pe 44  

Leiligheter 6 leil. à 2,5 pe 15  

Rasteplass Stipulert  15  

Eksisterende boliger (stipulert) Inntil15 hus à 4 pe 60 

Butikk 1 3 

Mulig tilknytning  137 

Sum antall pe (eks. + nye)  377 

 

 

6.7.2 Ledningsnett 

Ledningsnettet på Dagali har tilfredsstillende kapasitet.  
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7 AVVIK MELLOM MÅL OG TILSTAND OG STRATEGI FOR Å NÅ MÅLENE 

7.1 Generelt 

I dette kapittelet er avvik mellom målsetninger og tilstand beskrevet.  Videre gis det strategier for 

hvordan målene kan oppnås.  I kapittel 8 er nødvendige tiltak for å oppnå målsetningene satt opp. 

7.2 Avvik fra resipientmål og miljø-/forurensningsmål for avløpsanlegg 

I vannforekomstene/resipientene i Skurdalsfjorden og Pålsbufjorden/Numedalslågen er det liten 

påvirkning av forurensning fra avløp. I dette delkapittelet er det fokus på vannforekomster som er i 

risiko, og hvor avløp er en påvirkningsfaktor.  Dette gjelder vannforekomster i Ustevassdraget og 

Holsvassdraget. Det gis nærmere beskrivelser av disse avløpspåvirkningene i dette delkapittelet.  

7.2.1 Ustevassdraget 

Som beskrevet i kapittel 4.4 er det usikkerhet til gjeldende økologiske tilstand for elva og grad av 
påvirkning fra de ulike forurensningskildene (avløp og jordbruk). Det foreslås derfor en utvidet 
vassdragsovervåkningen for å avklare økologisk tilstand til Usteåne, og for å bedre kartlegge 
påvirkningen fra de ulike forurensningskildene til Usteåne.  
 
Med de estimerte økte utslippene fra det kommunale avløpsanlegget på Geilo fram mot 2028 og 
videre fram mot 2040 er det vurdert at det trolig vil være nødvendig å gjennomføre omfattende tiltak 
for å kunne oppnå miljømålene for  Usteåne. Tiltakene beskrives i kapittel 8  

 
Det er i rapport [6] i tillegg vurdert mulige tiltak for å redusere belastningen på resipienten:  

1. Høy innsats for å redusere mengden med fremmedvann fra ledningsnettet (helst ned mot 2 

% lekkasje). 

2. Utbedring av separate avløpsanlegg i på strekningene Ustoaset – Tuftelia og Lien -Holselva 

3. Tiltak i jordbruket.   

4. Øke rensegraden for fosfor og nitrogen i renseanlegget  

5. Overføring av deler av utslippet til kraft-tunnel til Kleivi, dvs. å etablere to pumpestasjoner 

for å løfte renset avløpsvann til overføringstunnelen. Trase for pumpeledning kan 

kombineres med selvfallsledning til Geilo RA.  

6. Ytterligere krav til minstevannføring i Usteåne 

 

Punkt 6 må tas med i konsesjonsforhandlingene med E-CO. Det bemerkes at det spesielt i perioden 

fra vinterferie til over påske kan en økt minstevannføring ha god effekt, fordi det i denne perioden er 

høy belastning og forholdsvis liten vannføring.  Punktene 2-5 er tatt med i tiltaksplanen for 

gjennomføring. 

 

Punkt 5 tas med i tiltaksplanen som administrativ oppgave, og det utarbeides forprosjekt i 

planperioden for å vurdere løsningen. 

 

 

 

  



          Hol kommune  

 
 

Hovedplan Avløp og Vannmiljø 2016-2028  63 
 

 

Prioriterte områder for utbedring av private renseanlegg langs Ustevassdraget: 

- Området fra Tuftelia (rensedistrikt Geilos vestre grense) til Ustaoset (utløp Ustevatn) på grunn av 

beliggenheten oppstrøms brønnene til Geilo Nye Vannverk og den lave vannføringen i Usteåne. 

Strekningen fra innløpet av Ustedalsfjorden og til utløpet av Slåttahølen/Fetahølen er sterkt 

preget av gjengroing (vannplanter) der uønsket utslipp fra private avløpsanlegg kan være en 

medvirkende årsak til dette i tillegg til andre bidragsytere (landbruk, kommunalt nett). 

 

- Usteåne nedstrøms Geilo sentrum til utløpet i Strandafjorden (og i vannforekomst Kvisla 

bekkefelt 012-1913-R). Strekningen er trolig belastet hva angår forurensninger, spesielt pga. liten 

vannføring i Usteåne 

 

Områdene prioriteres med tanke kartlegging av tilstand på eksisterende private avløpanlegg. 

 

7.2.2 Holsvassdraget 

 

Storåne fra Strandavatnet og til med Sudndalsfjorden: 

På grunn av reguleringen av Strandavatnet, uten krav til minstevannføring, er det liten vannføring i 

elva Storåne på stekningen fra Strandavatnet, forbi Myrland, og videre ned til Sudndalsfjorden.  

Dette er vannforekomst Storåne, Strandavatnet – Sunndalsfjorden.  

I Sudndalsfjorden er det påvist sterk begroing, noe som gjør at økologisk potensial i denne 

vannforekomsten er klassifisert til moderat, og dette er et klart avvik fra miljømålet om godt 

potensiale(GØP). 

Ut fra resipientforholdene og antatte påvirkninger fra avløpsanlegg bør overvåkning av vannkvalitet i 

Storeåne forbi Myrland og i Sudndalsfjorden prioriteres. Videre må det prioriteres kartlegging av 

tilstand for avløpsanleggene ved Myrland og oppfølging av det kommunale renseanlegget ved 

Sudndalen.   

 

7.3 Private avløpsanlegg 

 

Pålegg om tilknytning  

Det er angitt som et delmål i kapittel 3.2.2. at alle separate avløpsløsninger innenfor rensedistriktene 

skal tilknyttes offentlig avløpsnett innen 2028.  For å kunne oppnå dette må det gjennomføres en 

kartlegging av disse anleggene. For anlegg som må tilknyttes må kommunene gi pålegg om 

tilknytning. Det anbefales at det det må lages enkel plan for gjennomføring, og at det settes av 

ressurser til dette arbeidet.   

 

Innføre bedre kontrollrutiner for å bedre driftssikkerheten og rensingen, ved bla. Benytte 

informasjonen som gis om anleggene gjennom tvungen slamtømming.   Registreringer av anlegg som 

i 1993 hadde mangler har høyest prioritet her, særlig hvis anleggene ligger i nedbørfeltet til Usteåne. 
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Temaplan for private avløpsanlegg 

Det bør utarbeides en temaplan som gjelder private avløpsanlegg opp til 2000 pe i kommunen. 

Hovedhensikten med en slik plan er: 

 Å kunne regulere utslipp gjennom lokale avløpsplaner med fornuftige løsninger basert på 

fellesanlegg,  

 Å få nødvendig oversikt over anleggene 

 Å lage en plan for rydde opp i eksisterende utslipp, med prioritering på hvilke områder det 

bør gjennomføres tiltak (ut fra avvik fra miljømål) 

 Beskrive hvor fellesanlegg bør etableres.  

Planen må ses i sammenheng med denne hovedplanen og vil være en plan under denne. 

Det er satt opp under Generelle administrative tiltak i kapittel 8.5, under utarbeidelse av «Temaplan 

private avløpsanlegg»  

 

7.4 Mål for økonomi 

Det er viktig at det blir etablert utbyggingsavtaler når det fremmes private reguleringsplaner, dersom 

reguleringsplanen har konsekvenser for kapasitet til f.eks. hovedledninger fra området eller 

pumpestasjoner. Det må i utbyggingsavtalen ivaretas hvilke kostnader av tilgrenset VA-anlegg som 

skal kostes utbyggere innenfor reguleringsplanområdet.  Dette gjelder spesielt innenfor 

rensedistriktene, men det kan også være aktuelt å inngå utbyggingsavtale for områder utenfor 

rensedistriktene. Det må vurderes i hvert enkelt tilfelle bruk av utbyggingsavtale.  

Dersom det ikke utarbeides utbyggingsavtale, skal det inngås overtakelsesavtale, som sikrer at Hol 

kommune skal vederlagsfritt overta alt VA-anlegg som ligger innenfor rensedistriktene. Hol 

kommune vil da overta alt driftsansvar for anleggene. Kravene til utførelse av VA-anleggene er 

definert i VA-normen til Hol kommune samt krav til dokumentasjon før overtakelse av anleggene.  

 

7.5 Mål for drift og vedlikehold 

Det er i dag kun hovedpumpestasjonen som har automatisk måling av overløp. Dette skal også 

etableres for GLOKP3 (PST Brannstasjon) og GLOKP4 (PST Fossgårdfeltet) i planperioden. 

Rutinene rundt avviksregistrering og vernerunder bør også forbedres. Forbedring av 

internkontrollsystemet er også med på å forbedre internkontrollen ved å fastslå på hvilke områder 

fokuset bør ligge den neste planperioden. Internkontroll bør det jobbes kontinuerlig med. 
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7.6 Mål for funksjonsdyktighet 

7.6.1 Geilo rensedistrikt 

Det er store utbygginger/planer på og rundt Geilo, derfor vil det bli store endringer av belastningen 

på transportsystemet. Stort sett alle nybyggingene er i privat regi og disse aktørene bygger ut 

avløpsnettet for det aktuelle utbyggingsområdet.  

Men utbyggingene har konsekvenser på det eksisterende hovedledningsnettet inn mot Geilo 

Renseanlegg. Det er derfor gjort en overordnet vurdering av kapasiteten til hovedledningsnettet i 

notatet Vurdering av kapasitet hovedledninger avløp [7]. Det er her satt opp forslag til tiltak for 

utbygginger ut fra forventet utbygginger. Det må vurderes hvilke av disse kostnadene som skal 

tilleggs utbyggere gjennom utbyggingsavtaler.  

Det er i forrige planperiode bygd ut ledningsanlegg i Lien. Her gjenstår noe ledningsanlegg som er 

videreført som tiltak i neste planperiode. 

De kommunale oppgavene på Geilo blir derfor konsentrert rundt nybygging på Lien, overtagelse av 

private nett og rehabilitering av eksisterende nett  

 
Pga. stor mengde innlekkasje av fremmedvann og utlekkasje av avløpsvann er det prioritert tiltak å 
rehabilitere eksisterende ledningsnett.  
 

 

Det er stor usikkerhet hvor stort bidraget er fra utlekkasjer på ledningsnettet, samt overløp ved 

pumpestasjoner. Arbeid for å kartlegge tilstand og avdekke områder med lekkasjer og steder med 

feilkoblinger vil være viktig tiltak for å kunne sette inn nye og effektive tiltak for å redusere 

lekkasjene på nettet. En reduksjon i ledningslekkasjen som utgjør 1 % av tilførte avløpsmengder til 

ledningsnettet utgjør tilsvarende 35 kg fosfor pr år med dagens belastning.  
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Figur 24. Ledningstraseer på Geilo som er planlagt rehabilitert i planperioden, se også tegning HB101.  

7.6.2 Hol rensedistrikt 

Det blir i perioden 2014-2016 utført et stort rehabiliteringsarbeid av ledningsnettet i området 

Høgehaug. Det er videre satt opp noen prioriterte strekninger rehabilitering i neste planperiode 

(2028-2040)  

7.6.3 Hovet rensedistrikt 

Det er økt innlekkasje i ledningsnettet i Hovet. Det må gjennomføres en kartlegging for å finne årsak 

til denne økningen.  
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8 TILTAKSPLAN 

8.1 Innledning 

Hovedplanarbeidet har avdekket behov for tiltak som har til hensikt å sørge for en bedre 

måloppnåelse innen avløpssektoren. I dette kapitlet er disse tiltakene oppsummert. 

Tiltakene er inndelt i følgende kategorier: 

 Investeringstiltak 

Tiltak som belastes investeringsbudsjettet. Gjøres delvis med eget personell, men 

mesteparten gjøres ved kjøp av tjenester. Tiltaksnummer er tilsvarende som i Hovedplan 

Vannforsyning der det er ledningsstrekk med vann- og avløpsledning. 

 Drifts- og vedlikeholdstiltak 

Tiltak som gjennomføres som en del av normal drift, både med eget personell og ved kjøp av 

tjenester. 

 Plantiltak 

Tiltak som har til hensikt å forberede senere investeringstiltak eller drifts- og 

vedlikeholdstiltak. Gjøres av eget personell og ved kjøp av tjenester. 

 Generelle administrative tiltak 

Tiltak som gjennomføres administrativt. Gjøres av eget personell og ved kjøp av tjenester. 

 

Tiltaksnummer er samme som i Hovedplan Vannforsyning der dette er relevant.  
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8.2 Tiltaksbeskrivelse Ustevassdraget (Geilo og Ustaoset Rensedistrikt) 

8.2.1 Investeringstiltak Geilo rensedistrikt  

I tabellen nedenfor er det satt opp investeringstiltak for rehabilitering av nærmere 10 km 

spillvannsledninger i Geilo rensedistrikt, se for øvrig HB201. Som oppgitt i kapittel 8.2.2 skal det 

gjennomføres en kartlegging av tilstand av alle ledninger som skal rehabiliteres, slik at en kan lage en 

prioritert rekkefølge av tiltakene. 

Nummer Tiltak Beskrivelse 

I02-G 
Ny SP-ledning Gullsteinvegen - Hjalmevegen  Strekning 733125 – 733169, 325 m 

I03-G 
Ny avløpsledning Lien  Utført store deler av anlegget, men står igjen en del 

bebyggelse ved Lien, 970 m  

I04-G 
Rehabilitere eks. SP-ledninger i Havsdalen 

ifm.  ny vannforsyningsplan for Havsdalen 

Jfr. rapport [16] 

I05-G 
Ny spillvannsledning fra handikappbrygge 

til Fossgårdfeltet  

Strekning 725623 – 659, 1900 m,  
Strekning 733219 – 733130, 390 m,  
Rehabilitering av SP-ledning sammen med ny VL225  

I07-G 
Rehabilitere SP Geilomo, Veslerunden  Rehabilitering SP110-160PVC, totalt 1050 m 

I08-G 
Rehabilitere SP Geilomo, Ringvegen Rehabilitering SP160PVC, totalt 420 m 

I09-G 
Rehabilitere SP Geilomo, Storerunden Rehabilitering SP160PVC, totalt 270 m 

I10-G 
Rehabilitere SP Geilomo, Hellemovegen Rehabilitering SP125-160PVC, totalt 320 m 

I11-G 
Rehabilitere SP Geilomo, Lauvrudvegen Rehabilitering SP125, totalt 170 m 

I12-G 
Rehabilitere SP, Langehaugvegen Rehabilitering SP160, totalt 1000 m 

I13-G 
Rehabilitere SP ved tennisbane Vestlia 
Hotell, Geilo 

Rehabilitering SP 160 (kum 736578 – kum 731618), 
30 m  

I18-G Rehabilitere SP Furutoppen Rehabilitering SP160PVC, totalt 980 m 

I19-G Rehabilitere SP Hjalmevegen Rehabilitering VSP110, totalt 270 m 
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8.2.2 Drifts- og vedlikeholdstiltak Geilo rensedistrikt 

 

Nummer Tiltak Beskrivelse 

D01-G 
Tilstandsvurdering av 
ledningsanlegg 

Det gjøres en kartlegging av tilstand av alle ledninger som 
skal rehabiliteres satt opp i tiltakslista (jfr 8.2.1), slik at en 
kan lage en prioritert rekkefølge av tiltakene. 

D02-G 
Forbedre intern kommunikasjon 
Geilo RA 

Intern fibernett i renseanlegget for bedre stabiliteten i 
styringen av renseprosesser 

D03-G 
Kartlegging av lekkasjer  Kontinuerlig og systematisk gjennomgang av ledningsnettet 

for å kartlegge inn- og utlekkasjer.  

D04-G 
Gjennomgang av renseprosess 
Geilo RA 

Kartlegging av renseprosess for å oppnå høyest mulig 
rensegrad for fosfor og nitrogen 

D05-G 
Registrering av overløp i 
avløpspumpestasjoner 

Etablerte automatisk registering av overløpsdrift fra GLOKP3 
(PST Brannstasjon) og GLOKP4 (PST Fossgårdfeltet)  

D06-G 
Fjernovervåking av 
avløpspumpestasjoner 

Alle pumpestasjonene skal ha alarmvarsling (via GSM) eller 
knyttes opp mot driftskontrollanlegget ved Geilo RA 

 

8.2.3 Plantiltak/administrative tiltak Geilo rensedistrikt 

 

Nummer Tiltak Beskrivelse 

P02-G 
Kontroll av ledningsanlegg Det gjøres en kartlegging av tilstand av alle ledninger som 

skal rehabiliteres satt opp i tiltakslista (jfr. 8.2.1), slik at en 
kan lage en prioritert rekkefølge av tiltakene.  

P03-G 
Forprosjekt hovedledninger  Forprosjekt med vurdering av mulige løsninger for traseer fra 

Geilolia, oppgradering av GLOKP3 (PST Brannstasjon) eller ny 
stasjon samt trase for pumpeledning, jfr. rapport/notat [7].  

P04-G 
Utvidet vassdragsovervåkning for 
Usteåne 

Utvide vassdragsovervåkningen for å avklare økologisk 

tilstand til Usteåne, og for å bedre kartlegge påvirkningen 

fra de ulike forurensningskildene til Usteåne. 

P05-G Sanere separate avløpsanlegg 
innenfor rensedistriktet 

Gi pålegg om tilknytting til Geilo Renseanlegg.  

P06-G Utslippssøknad for Geilo RA Utslippstillatelsen må fornyes 

P07-G Forprosjekt, pumping av renset 
avløpsvann til krafttunell  

Det utarbeides forprosjekt for å vurdere tekniske løsninger 
og traseer opp mot å nytte den som ekstra hovedledning fra 
Kikut/Vestlia til Geilo RA. Det vurderes kostnader med 
tiltaket, spesielt driftskostnader. 
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8.2.4 Drifts- og vedlikeholdstiltak Ustaoset rensedistrikt 

Nummer Tiltak Beskrivelse 

D01-U 
Kontroll av ledningsanlegg Systematisk gjennomgang av hele ledningsanlegget på 

Ustaoset, både nytt og gammelt ledningsnett, for å kartlegge 
innlekkasje av fremmedvann.  

D02-U 
Gjennomgang av renseprosess for 
Ustaoset RA og utarbeidelse av 
forprosjekt for evt. utvidelse av 
renseanlegget.  

Kartlegging av renseprosess for å oppnå høyest mulig 
rensegrad for fosfor og nitrogen. 

8.2.5 Plantiltak/administrative tiltak Ustaoset rensedistrikt 

Nummer Tiltak Beskrivelse 

P01-U 
Sanere separate avløpsanlegg 
innenfor rensedistriktet 

Gi pålegg om tilknytting til Ustaoset Renseanlegg.  

P02-U 
Utslippssøknad for Ustaoset RA Utslippstillatelsen må fornyes 

8.2.6 Plantiltak/administrative utenfor rensedistriktene Geilo og Ustaoset 

Nummer Tiltak Beskrivelse 

P01-UST 
Kartlegging av tilstand til separate 
avløpsanlegg området Ustoaset - 
Tuftelia 

Gjennomføre kartlegging, tilstandsvurdering og evt. pålegg 

om utbedring. 

P02-UST 
Kartlegging av tilstand til separate 
avløpsanlegg området Lien – 
Holselva  

Gjennomføre kartlegging, tilstandsvurdering og evt. pålegg 
om utbedring. 



8.2.7 Private utbygginger av forsyningsnettet på Geilo 

I forbindelse med de mange utbyggingsplanene på Geilo frem mot 2028 må også ledningsnettet 

utvides. Dette gjøres i hovedsak i privat regi i forbindelse med hver enkelt utbygging. Private 

utbygginger finansieres fullt ut av utbyggerne, og disse utbyggingskostnadene tas derfor ikke med på 

handlingsplanen. Det er vedtak i Hol kommune om at alt ledningsnett som er tilknyttet kommunalt 

nett, skal overtas og driftes av kommunen. Dette skal sikres gjennom utbyggingsavtaler eller 

overtakelsesavtale før utbygging av anleggene, se også kapittel 7.4.   
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8.3 Tiltaksbeskrivelse Holsvassdraget 

8.3.1 Investeringstiltak Hol, Hovet og Sudndalen rensedistrikt  

Nummer Tiltak Beskrivelse 

I01-H 
Rehabilitere spillvannsledning 

Tuftehuset – 
Reinebu 

Rehabilitere spillvannsledningen SP160PVC fra Tuftehuset til 
Reinebu, 200m, samtidig med rehabilitering av vannledning 

8.3.2 Drifts- og vedlikeholdstiltak Hol, Hovet og Sudndalen rensedistrikt 

Nummer Tiltak Beskrivelse 

D01-H 
Kontroll av ledningsanlegg Hol  Det gjøres en kartlegging av tilstand av alle ledninger som 

ikke er rehabilitert for avdekke inn-/utlekkasjer 

D02-H 
Kartlegge innlekkasje i Hovet Pga. økt tilføring til renseanlegget siste år må en kart legge 

ledningsnettet systematisk og utbedre feil 

D03-H 
Gjennomgang av renseprosess 
Hol, Hovet og Sudndalen RA 

Kartlegging av renseprosess for å oppnå høyest mulig 
rensegrad for fosfor og nitrogen. 

D04-H 
Utskifting av automatikktavle Hol 
RA og Hovet RA 

Tavlene er ikke driftssikre 

8.3.3 Plantiltak/administrative tiltak i og utenfor rensedistrikt 

Nummer Tiltak Beskrivelse 

P01-H 
Sanere separate avløpsanlegg 
innenfor rensedistriktet 

Gi pålegg om tilknytting til kommunalt renseanlegg.  

P02-H 
Kartlegging tilstand av fellesanlegg 
avløpsanlegg på Myrland 

Gjennomføre kartlegging, tilstandsvurdering og evt. pålegg 

om utbedring 

P03-H 
Utvidet vassdragsovervåkning for 
Storåne ned til Sudndalsfjorden og 
i Sudndalsfjorden 

Utvide vassdragsovervåkningen for å avklare påvirkning av 

Storåne (fra Strandavatnet til Sudndalsfjorden) og 

Sudndalsfjorden. Basert på overvåkningen skal tilstand 

klassifiseres.  

P04-H 
Vurdere kapasitet til 
pumpestasjon SUDKP1 

Pga. økning av tilknyttede hytter må kapasiteten vurderes av 

pumpledning/pumpestasjon 
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8.4 Tiltaksbeskrivelse Skurdalsfjorden og Pålsbufjorden/Numedalslågen  

8.4.1 Investeringstiltak Skurdalen og Dagali rensedistrikter 

Nummer Tiltak Beskrivelse 

I01-SD 
Utvidelse av infiltrasjonsanlegget, 
Dagali renseanlegg 

Utvidelse av infiltrasjonsarealet med antatt 1000 m
2
. 

Tilstandsvurderingen vil kartlegge nødvendig utforming og 
størrelse.. 

8.4.2 Drifts- og vedlikeholdstiltak Skurdalen og Dagali rensedistrikt 

Nummer Tiltak Beskrivelse 

D01-SD 
Kontroll av ledningsanlegg  Det gjøres en kartlegging av tilstand av alle ledninger som 

ikke er rehabilitert for avdekke inn-/utlekkasjer 

8.4.3 Plantiltak/administrative tiltak Skurdalen og Dagali rensedistrikt 

Nummer Tiltak Beskrivelse 

P01-SD 
Tilstandsvurdering 
infiltrasjonsanlegg Dagali 

Det utføres en tilstandsvurdering av infiltrasjonsanlegget 

P02-SD 
Sanere separate avløpsanlegg 
innenfor rensedistriktet 

Gi pålegg om tilknytting.  
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8.5 Generelle administrative tiltak Hol kommune 

 

Nummer Tiltak Beskrivelse 

A01 
Ledningskartlegging Fortsette ajourføringen av ledningskartsystemet GisLine VA.  

A02 
Utbyggings-/overtakelsesavtaler Alle nye VA-anlegg som knyttes til kommunalt forsyningsnett 

skal overtas av kommunen.  Gjennom overtakelsesavtaler og 
krav til dokumentasjon til nybygd anlegg sikrer at nye VA-
anlegg har tilfredsstillende kvalitet.  

A03 
Forbedring av 
internkontrollsystemet 

Forbedring av internkontrollsystemet. Her må det jobbes 
spesielt med å oppdatere HMS-systemet for avløp. Rutinene 
rundt avviksregistrering og vernerunder bør også forbedres. 
Denne planen er også med på å forbedre internkontrollen 
ved å fastslå på hvilke områder fokuset bør ligge den neste 
planperioden. Internkontroll bør det jobbes kontinuerlig 
med. 

A04 
Registrering av alle separate 
anlegg i kommunen 

Oppdatere database for kartfesting av alle separate anlegg 
og beskrivelse av type anlegg.  

A05 
Utarbeidelse av rammeplan  Utarbeidelse av rammeplan for hele kommunen for utslipp 

fra private avløpsanlegg, dvs. områdene utenfor 
rensedistriktene. Hovedhensikten med planen er å regulere 
utslipp gjennom lokale avløpsplaner med fornuftige 
løsninger basert på fellesanlegg. 

A06 
Kartlegging tilstand separate 
avløpsanlegg i områder som ikke 
er prioritert i forhold til 
Ustavassdraget og Holsvassdraget  

Gjennomføre kartlegging, tilstandsvurdering og evt. pålegg 
om utbedring. 
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9 HANDLINGSPLAN OG ØKONOMI 

9.1 Handlingsplan 

9.1.1 Generelt 

Med bakgrunn i tiltakslistene i kapittel 8, er utbyggingstakten for å oppnå målene som er satt 

oppsummert i disse handlingsplanene. Denne er delt inn i rene investeringstiltak og tiltak som går 

mer på den daglige drift. Dette må også sees i sammenheng med det totale kostnadsbildet for avløp, 

jfr. kapittel om gebyrberegningen. Denne handlingsplanen er imidlertid ikke bindende, men 

overstyres av den årlige økonomiplanen for Hol kommune.  

9.1.2 Handlingsplan investeringer 

Kostnadene med investeringene tas med på det enkelte års investeringsbudsjett og fordeles med 

avskrivningstider som er angitt i gebyrberegningsdelen, se for øvrig til tegninger over 

rensedistriktene .  

Tabell 29. Handlingsplan investeringer (kostnad i tusen kr). 

Nr Tiltak Kostnad Tidsrom  

GEILO    

I02-G Ny SP-ledning Gullsteinvegen - Hjalmevegen  1 000 2016-2017 

I03-G Ny avløpsledning Lien  3 400 2019-2022 

I04-G 
Rehabilitere eks. SP-ledninger i Havsdalen i fbm. ny 
vannforsyningsplan for Havsdalen 900 2019-2021 

I05-G 
Ny spillvannsledning fra handikappbrygge til 
Fossgårdfeltet  9200 2017-2018 

I07-G Rehabilitere SP Geilomo, Veslerunden  3 700 2017-2028 

I08-G Rehabilitere SP Geilomo, Ringvegen 1 500 2017-2028 

I09-G Rehabilitere SP Geilomo, Storerunden 1 000 2017-2028 

I10-G Rehabilitere SP Geilomo, Hellemovegen 1 100 2017-2028 

I11-G Rehabilitere SP Geilomo, Lauvrudvegen 600 2017-2028 

I12-G Rehabilitere SP, Langehaugvegen 3 000 2017-2028 

I13-G Rehabilitere SP ved tennisbane Vestlia Hotell, Geilo 100 2022-2028 

I18-G Rehabilitere SP  Furutoppen 3 000 2016-2028 

I19-G Rehabilitere SP Hjalmevegen 800 2016-2028 

HOL 
  

  

I01-H Rehabilitere spillvannsledning Tuftehuset – Reinebu 600 2016-2017 

SUM  Investeringer totalt, eks.mva 29 900   
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9.1.3 Handlingsplan plan- drift- og adm. Tiltak 

Her er kostnadene fordelt med plan- og adm. tiltak på investeringsbudsjettet og driftstiltak på 

driftsbudsjettet. Mange av tiltakene her er kontinuerlige tiltak som ikke har noen konkret kostnad, 

men som er mer å regne som arbeidsoppgaver gjennom perioden.  

Tabell 30. Handlingsplan Drift- og vedlikeholdstiltak (kostnad i tusen kr). 

Nr Tiltak Kostnad Tidsrom  

GEILO    

D01-G Tilstandsvurdering av ledningsanlegg 500 2016 

D02-G Forbedre intern kommunikasjon Geilo RA 100 2016 

D03-G Kartlegging av lekkasjer  Egen regi Kontinuerlig 

D04-G Gjennomgang av renseprosess Geilo RA 100 2016 

D05-G 
Registrering av overløp (installere måling  fra Pst 
Fossgård/Brannstasjon) 400 2017-2018 

D06-G Fjernovervåking av pumpestasjoner 200 2017-2018 

USTAOSET 
  

  

D01-U Kontroll av ledningsanlegg Egen regi   

D02-U Gjennomgang av renseprosess  Ustaoset RA 100 2016 

HOL, HOVET, SUDNDALEN 
 

  

D01-H Kontroll av ledningsanlegg Hol  100 2016 

D02-H Kartlegge innlekkasje i Hovet 100 2016 

D03-H Gjennomgang av renseprosess Hol, Hovet og Sudndalen RA 200 2016 

D04-H Utskifting av automatikktavle Hol RA og Hovet RA 650 2017-2018 

DAGALI       

D01-SD Kontroll av ledningsanlegg  Egen regi 2017-2018 

SUM  Drift- og vedlikeholdstiltak , eks. mva 1 950   
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Tabell 31. Handlingsplan Plan og administrative tiltak (kostnad i tusen kr). 

Nr Tiltak Kostnad Tidsrom  

P01-G 
Avklare økning i minstevannføringen ved 
konsesjonsbehehandlingen av Ustavassdraget Egen regi 2016 

P02-G Kontroll av ledningsanlegg 400 2016 

P03-G Forprosjekt hovedledninger  250 2016 

P04-G 
Utvidet vassdragsovervåkning for Usteåne (ekstra for 
perioden) 500 2016-2028 

P05-G Sanere separate avløpsanlegg innenfor rensedistriktet Egen regi 2016-2028 

P06-G Utslippssøknad for Geilo RA 350 2016 

P07-G Forprosjekt, pumping av renset avløpsvann til krafttunell  200 2018-2020 

USTAOSET       

P01-U Sanere separate avløpsanlegg innenfor rensedistriktet Egen regi 2016-2028 

P02-U Utslippssøknad for Ustaoset RA 300 2016 

P01-UST 
Kartlegging av tilstand til separate avløpsanlegg området 
Ustoaset - Tuftelia 300 2016-2018 

P02-UST 
Kartlegging av tilstand til separate avløpsanlegg området 
Lien – Holselva  400 2016-2018 

HOL/HOVET/ 
SUDNDALEN       

P01-H Sanere separate avløpsanlegg innenfor rensedistriktet Egen regi 2016-2028 

P02-H 
Kartlegging tilstand av fellesanlegg avløpsanlegg på 
Myrland 200 2016-2018 

P03-H 
Utvidet vassdragsovervåkning for Storåne ned til 
Sudndalsfjorden og i Sudndalsfjorden 400 2016-2028 

P04-H Vurdere kapasitet til pumpestasjon SUDKP1 Egen regi 2025 

DAGALI       

P01-SD Tilstandsvurdering infiltrasjonsanlegg Dagali 150 2017 

P02-SD Sanere separate avløpsanlegg innenfor rensedistriktet Egen regi 2016-2028 

SUM  Plan- og adm.tiltak , eks. mva 3 450   

9.2 Bemanningsvurdering 

 

Med bakgrunn i de foreslåtte handlingsplanene over vurderes det her hvilken bemanning som er 

nødvendig på avdelingen for å gjennomføre disse samt drifte det fremtidige VA- anlegget. Dette er 

imidlertid bare å regne som en foreløpig vurdering, den endelige avgjørelsen må tas ved revisjon av 

organisasjonsplanen for Hol kommune.  

Bemanningen i Teknisk Etat er delt i fire deler som må vurderes hver for seg. 

 Administrasjonen: Står for prosjektering, bygging og igangsetting av nyanlegg samt 

optimalisering/rehabilitering av eksisterende anlegg. Dvs. alle de større investeringstiltakene 

i handlingsplanen. 

 Driftsoperatører: Står for den daglige driften av vannverk, trykkøkningsstasjoner og 

høydebasseng og vil være involvert i tiltakene som har med dette å gjøre.  

 Vedlikehold, avd. Djupedalen: Står for drift og vedlikehold av ledningsnettet i områdene Hol, 

Hovet og Sudndalen 

 Vedlikehold, avd. Geilo: Står for drift og vedlikehold av ledningsnettet i områdene Geilo, 

Ustaoset, Dagali og Skurdalen  
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9.2.1 Bemanning i 2016 

 

Følgende tabell oppsummerer bemanningssituasjonen på TE i 2015. 

Del av TE Årsverk Del av årsverk på avløp 

Administrasjonen 2 50 % 

Driftsoperatører 4,5 50 % 

Vedlikehold avd. Djupedalen 2,0 50 % 

Vedlikehold avd. Geilo 6,0 50 % 

Sum 14,5  

 

I administrasjonen (unntatt avdelingsleder) og hos driftsoperatørene er hver enkelt stilling fordelt på 

henholdsvis vann og avløp hva angår lønnskostnadene.  

Vedlikeholdsavdelingen kommer indirekte inn i driftsbudsjettet via timelister som blir fakturert på 

forskjellige oppdrag de har. Herfra er det regnet ut et cirka antall årsverk for 2015, men dette 

varierer selvsagt for hvert år avhengig av arbeidsmengde/arbeidsoppgaver/prosjekter. 

9.2.2 Bemanningen fremover 

 

 Administrasjonen: Som vi ser av handlingsplanen forutsettes det gjennomført ett til to større 

prosjekter årlig i denne planperioden som administrasjonen vil ha hovedansvaret for, i tillegg 

til en rekke mindre arbeidsoppgaver som går direkte på avløpsanlegg/ledningsanlegg. Det 

ansees derfor som nødvendig å opprettholde dagens antall årsverk innen vann og avløp i 

denne planperioden.  

 Driftsoperatører: Avdelingen får ansvaret for et større ledningsnett fremover, ved at 

kommunen overtar ledninger bygd i privat regi som medfører tilsyn og drift. I tillegg har også 

driftsoperatørene en rekke ulike tiltak som skal gjennomføres i perioden.  Det må derfor tas 

sikte på å øke årsverkene her. De nye stillingene fordeles også med 50 % på vann og 50 % på 

avløp som de andre driftsoperatørene.  

 Driftsavdelingen Djupedalen: Mengden nye tiltak i Hol, Hovet eller Sudndalen tilsier ikke et 

behov for økt bemanning her. Dagens bemanning er tilfredsstillende for denne perioden.  

 Driftsavdelingen Geilo: Avdelingen på Geilo får et større forsyningsnett å drifte enn i dag 

(cirka 11 km mer) samtidig som det blir en økning i konkrete tiltak som skal gjennomføres i 

perioden. Dette kombinert med flere tiltak innen avløp samt en mulig omstrukturering av 

enkelte andre arbeidsoppgaver vinterstid medfører et behov for flere årsverk ved avdelingen 

på Geilo.  

 

På grunn av stor utbygging og overtagelse av private ledningsnett bør bemanningen styrkes med 

2 stillinger i løpet av første del av planperioden. Antall årsverk på Teknisk etat, VA, bør derfor øke 

fra dagens 14,5 til 16,5. 

  



          Hol kommune  

 
 

Hovedplan Avløp og Vannmiljø 2016-2028  78 
 

9.3 Gebyrberegning 

 

Gebyrene beregnes ut ifra kostnader forbundet med selvkostområder.  

Herunder: 

 Administrasjonskostnader 

 Kapitalkostnader forbundet med investeringer 
o Avskrivninger 
o Rentekostnader 

 

Vann- og avløpsgebyrene fordeler seg på tilkopling, fastavgift og gebyr etter målt forbruk. Etter de til 

enhver tid gjeldende forskrifter og regulativ. 

Gebyrene blir beregnet årlig ved utarbeidelse av handlings- og økonomiplan. 

  

9.3.1 Drift- og vedlikeholdskostnader 

Dagens gebyrnivå dekker vanlige drifts- og vedlikeholdskostnader. 

 

9.3.2 Fremtidig gebyrnivå 

Større investeringer vil påvirke det fremtidige gebyrnivået. Dette er investeringer som er knyttet til 

fremtidig utbygging av VA- anlegg. Påkoblingsgebyr vil dekke store deler av investeringene. 

 

Kostnadene med rehabilitering og nybygging av ledningsnettet er på cirka 100 millioner i 

planperioden på 12 år. Med en avskrivningstid på 40 år på ledningsnett vil dette utgjøre 8,5 millioner 

hvert år. Deles dette igjen på antall m3 vann produsert og antall m3 mottatt på renseanlegg, vil dette 

utgjøre 8 øre pr. m3.  

For en husstand med et vanlig forbruk på omtrent 150m3 pr. år, vil dette utgjøre 15 kr eller cirka 0,2 

% stigning i året. 
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11 Vedlegg 
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Vedlegg 1, Utdrag fra Lokal Tiltaksanalyse [2]. 

Usetvassdraget 

Vannfore-

komst ID 

Vannforekomst 

navn 

Påvirkning Tiltak Effekt av tiltak 

(beskrivende) 

Utfyllende kommentarer 

ev. lenker til utredninger 

og annen dokumentasjon. 

012-551-L Ustevatn Hytter Kartlegging - tilsyn - 

overvåkning, innenfor Ustaoset 

rensedistrikt: tilkobling av 

hytter med innlagt vann til 

komm. Renseanlegg innen 

2015, privat utbygging av 

ledningsnett 

Økt tilknytning til komm. 

Renseanlegg på Ustaoset 

pålegg om tilknytning av 

hytter med separte 

avløpsanlegg innenfor 

Ustaoset rensedistrikt er 

påbegynt og skal være 

ferdig innen 2015 

(Hovedplan Avløp og 

vannmiljø) 

012-2827-R Usteåne Påvirkning fra Geilo 

renseanlegg? Geilo verktøy - 

galvanobedrift? Fylling fra 1980. 

Eldre fylling fra 1960 i Geilo 

sentrum. Avrenning fra Geilo 

sentrum? 

Oppfølging av renseanlegg. 

Tilkobling av eiendommene 

innenfor rensedistrik (spesielt 

øst for Oen Camping), 

forlengelse av ledningsnett til 

Lien. Vurderes sammen med 

minstevannføring. 

Reduksjon av enkeltutslipp, 

økt tilknytning til 

renseanlegg 

Veldig gjengrodd øverst 

ved Geilo. Har vært mye 

påvirket fra kloakk før 

renseanlegget. Fortsatt en 

del avrenning, fra spredt 

avløp, renseanlegget og 

ukjente kilder. Må 

kartlegges 

012-550-L Ustedalsfjorden Spredt avløp fra spredt 

bebyggelse? 

Skal ryddes opp i spredt avløp 

fra spredt bebyggelse i hpl for 

VA 

Økt tilknytning til komm. 

Renseanlegg 

  

012-1923-R Kikut - 

Geilobekken 

Det er veldig stor utbygging i 

området. Nye hytter er koblet 

på kommunalt avløp, ikke 

nødvendigvis de gamle. Kikut 

fjellstue har fått pålegg om å 

rydde opp. Hakkesetstølens 

avløp fungerer ikke bra. Tung 

tilrettelagt 

Pålegges kobles på felles nett. 

Sjekk Kikutstølen fjellstue og 

Hakkesetstølen. Kartlegging  

Reduksjon av enkeltutslipp skal være knyttet til 

komm. Renseanlegg innen 

2015 (Hovedplan Avløp og 

Vannmiljø)                      

Kikut fjellstue: IG 

stikkleding mai 2013 

012-1918-R Vesleåne Mye hytter, men de skal være 

påkoblet kommunalt avløp, mye 

spredt avløp i øvre delen 

utenfor rensedistrikt 

Kartlegging av hyttene utenfor 

rensedistriktet, rehabilitering 

av ledninger langs nye 

Havsdalsvegen 

Strukturell og/eller 

hydraulisk utbedring som 

medfører redusert 

innlekking av fremmedvann 

og redusert utlekking av 

spillvann, utenfor 

rensedisktrik: Teknisk 

utbedring av nedslitte og 

dårlig fungerende 

renseanlegg 

  

012-2159-R Budøla midtre Usikkert om moderat eller god. 

Mye hytter ovenfor. 

Det jobbes med ny ledning, 

men ikke helt opp - pålegg om 

tilknytning. Tiltaksovervåkning.  

Reduksjon av enkeltutslipp skal være knyttet til 

komm. Renseanlegg innen 

2015 (Hovedplan Avløp og 

Vannmiljø) 

012-2829-R Budøla nedre Usikkert om moderat eller god. 

Mye hytter ovenfor. 

Det jobbes med ny ledning, 

men ikke helt opp (gjelder 

Budøla midtre) - på legg om 

tiltknytning. Tiltaksovervåkning.  

Reduksjon av enkeltutslipp lite spredt avløp, 

påvirkning fra Bardøla 

midtre.  skal være knyttet 

til komm. Renseanlegg 

innen 2015 (Hovedplan 

Avløp og Vannmiljø) 

012-1913-R Kvisla bekkefelt  Spredt avløp fra spredt 

bebyggelse, dårlige 

infiltrasjonsforhold 

Lite problem med avløp her. 

Men, sjekk gamle anlegg 

Teknisk utbedring av 

nedslitte og dårlig 

fungerende renseanlegg 

mange mangelfulle anlegg 
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 Holsvassdraget 

  

  

Vannforekomst 

ID

Vannforekomst navn Påvirkning Tiltak Effekt av tiltak (beskrivende) Utfyllende kommentarer 

ev. lenker til utredninger 

og annen dokumentasjon.

012-548-L Strandavatnet Avrenning av avløpsvann fra hytter  Kartlegging - tilsyn - 

overvåkning

Teknisk utbedring av nedslitte og 

dårlig fungerende renseanlegg

Dårlig tilstand skyldes 

vannkraft

012-628-R Storåne Strandavatnet - 

Sunndalsfjorden

Felles anlegg på Myrland for 

mange hytter, har vært voldsom 

utbygging. Antageligvis dårlig 

fungerende anlegg. 

Kartlegging - overvåkning - 

tilsyn

Teknisk utbedring av nedslitte og 

dårlig fungerende renseanlegg

012-601-L Sunndalsfjorden Kommunalt renseanlegg 1680 pe.  

Hermon fjellandsby, Hallingskarvet 

høyfjellshotell. Planlagt ny 

hytteutbygging,

Overvåkning. Må være obs 

på tilknytning av nye hytter- 

tåler resipienten

Økt tilknytning til komm. 

Renseanlegg

012-633-R Storåni Hovsfjorden - 

Holsfjorden

Noen separate anlegg. Grad av 

påvirkning usikker, men elva er 

uten minstevannføring og tåler lite.

Påvirkning kan skyldes 

nedbørsfeltet, kartlegging - 

overvåkning - tilsyn

Teknisk utbedring av nedslitte og 

dårlig fungerende renseanlegg

012-1901-R Storåni Sunndalsfjorden 

til Hol 1

Spredt bebyggelse. kobles på 

kommunalt nett Gammel fylling 

ved skytebanen. I tillegg tre kjente 

gårdsfyllinger. Påvirkningen fra 

disse er ukjent og bør undersøkes

Tilkobling av eiendommer 

innenfor rensedistrikt, 

Kartlegging - overvåking tilsyn 

utenfor rensedistrikt

Teknisk utbedring av nedslitte og 

dårlig fungerende renseanlegg, 

reduksjon av enkeltutslipp

012-2416-R Hovsfjorden-Holsfjorden 

bekkefelt nord øst

Renseanlegg 2000 pe, hytter Følg opp, overvåkning

012-598-L Hovsfjorden kommunalt renseanlegg 232 PE, Kartlegging - overvåkning - 

tilsyn

Teknisk utbedring av nedslitte og 

dårlig fungerende renseanlegg

012-597-L Holsfjorden kommunalt renseanlegg 495 PE, 

snødeponi, nytt boligfelt i Grønlie 

(20 tomter) skal kobles til 

kommunalt renseanlegg, spredt 

avløp

Kartlegging - overvåkning - 

tilsyn, utvidelse av 

ledningsnett i Grønlie (nytt 

boligfelt), rehabilitering av 

ledningsnett ved Høgehaug

Teknisk utbedring av nedslitte og 

dårlig fungerende renseanlegg, Økt 

tilknytning til komm. Renseanlegg, 

Strukturell og/eller hydraulisk 

utbedring som medfører redusert 

innlekking av fremmedvann og 

redusert utlekking av spillvann

vannverk i Hol skal utvides, 

usikkert om dette medfører 

utvidet sikringssone. 

Sidebekkene bør 

undersøkes

012-2056-R Holselva - Øvre Spredt bebyggelse - spredt avløp Kartlegging - overvåkning - 

tilsyn

Teknisk utbedring av nedslitte og 

dårlig fungerende renseanlegg

Dårlig tilstand på grunn av 

vannkraft



          Hol kommune  
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Vannforekomst 
ID 

Vannforekomst 
navn 

Påvirkning Tiltak Effekt av tiltak (beskrivende) 

012-597-L Holsfjorden Kommunalt renseanlegg 495 
PE, snødeponi, nytt boligfelt i 
Grønlie (20 tomter) skal 
kobles til kommunalt 
renseanlegg, spredt avløp 

Kartlegging - overvåkning 
- tilsyn, utvidelse av 
ledningsnett i Grønlie 
(nytt boligfelt), 
rehabilitering av 
ledningsnett ved 
Høgehaug 

Teknisk utbedring av nedslitte 
og dårlig fungerende 
renseanlegg, Økt tilknytning til 
komm. Renseanlegg, 
Strukturell og/eller hydraulisk 
utbedring som medfører 
redusert innlekking av 
fremmedvann og redusert 
utlekking av spillvann 

012-2056-R Holselva - Øvre Spredt bebyggelse - spredt 
avløp 

Kartlegging - overvåkning 
- tilsyn 

Teknisk utbedring av nedslitte 
og dårlig fungerende 
renseanlegg 

012-2416-R Hovsfjorden-
Holsfjorden 
bekkefelt nord øst 

Renseanlegg 2000 pe, hytter Følg opp, overvåkning   

012-598-L Hovsfjorden kommunalt renseanlegg 232 
PE,  

Kartlegging - overvåkning 
- tilsyn 

Teknisk utbedring av nedslitte 
og dårlig fungerende 
renseanlegg 

 Storåne 
Strandavatnet - 
Sunndalsfjorden 

Felles anlegg på Myrland for 
mange hytter, har vært 
voldsom utbygging. 
Antageligvis dårlig 
fungerende anlegg.  

Kartlegging - overvåkning 
- tilsyn 

Teknisk utbedring av nedslitte 
og dårlig fungerende 
renseanlegg 

 Sunndalsfjorden Kommunalt renseanlegg 1680 
pe.  Hermon fjellandsby, 
Hallingskarvet høyfjellshotell. 
Planlagt ny hytteutbygging, 

Overvåkning. Må være 
obs på tilknytning av nye 
hytter- tåler resipienten 

Økt tilknytning til komm. 
Renseanlegg 

 Storåni Hovsfjorden 
- Holsfjorden 

Noen separate anlegg. Grad 
av påvirkning usikker, men 
elva er uten minstevannføring 
og tåler lite. 

Påvirkning kan skyldes 
nedbørsfeltet, 
kartlegging - overvåkning 
- tilsyn 

Teknisk utbedring av nedslitte 
og dårlig fungerende 
renseanlegg 

 Storåni 
Sunndalsfjorden til 
Hol 1 

Spredt bebyggelse. kobles på 
kommunalt nett Gammel 
fylling ved skytebanen. I 
tillegg tre kjente 
gårdsfyllinger. Påvirkningen 
fra disse er ukjent og bør 
undersøkes 

Tilkobling av 
eiendommer innenfor 
rensedistrikt, Kartlegging 
- overvåking tilsyn 
utenfor rensedistrikt 

Teknisk utbedring av nedslitte 
og dårlig fungerende 
renseanlegg, reduksjon av 
enkeltutslipp 

 Strandavatnet Avrenning av avløpsvann fra 
hytter. 
Dårlig tilstand skyldes 
vannkraft 

 Kartlegging - tilsyn - 
overvåkning 

Teknisk utbedring av nedslitte 
og dårlig fungerende 
renseanlegg 

 


