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NEDLEGGING AV TRETTEN RENSEANLEGG - OVERFØRING AV AVLØP TIL LILLEHAMMER  
 
 
Vedlegg: 
-Investeringsplan for tiltak for nedlegging av Tretten ra og overføring til Lillehammer ra 
«Investeringer Tretten ra 2023-2026» 
-Forprosjekt Tretten ra (Norconsult AS, mai 2018)-sammendrag 
-Beregning av årskostnader (grunnlag) 
-Detaljert kostnadsoverslag - alternativ 3 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):  
-Forprosjekt Tretten ra (Norconsult AS, mai 2018) 
-Utslippstillatelse for Øyer kommune (datert 08.07.2022, Statsforvalteren i Innlandet) 
 
Sammendrag: 
Med bakgrunn i KST-vedtak i sak 64/22 den 16.06.2022, legger kommunedirektøren frem 
egen sak vedr. investeringer for tiltak for nedlegging av Tretten renseanlegg og overføring 
av avløp til Lillehammer renseanlegg. 
 
Kommunedirektøren anbefaler at alternativ 3 i forprosjekt (Norconsult AS – mai 2018) 
gjennomføres og at investeringsplan for dette godkjennes av kommunestyret. 
 
Saksutredning: 
Under behandling av investeringsplan for 2023-2026 i Kommunestyret den 16.06.2022, sak 
64/22, ble det vedtatt å utsette behandling av rammene for investeringer i Tretten 
renseanlegg inntil egen sak ble fremlagt. 
 
Kommunedirektøren legger med dette frem egen sak som beskriver årsakene til det 
fremlagte investeringsbehovet. 
 
Tretten renseanlegg har siden 2015 hatt store problemer med å overholde fastsatte 
rensekrav. Det har blitt vurdert og utført tiltak sammen med TINE Meieri Tretten, uten at 
forholdene har blitt vesentlig bedret. TINE ble tilknyttet Tretten renseanlegg i 2008 og dette 
fungerte godt frem til 2015. Ved en endring av produksjonen i 2015 ble renseeffekten 
vesentlig dårligere ved Tretten ra, og det er nærliggende å tro at nettopp 
produksjonsendringen var årsaken til dette. Det er ikke påvist noen konkret årsak, men en 
belastning som i enkelte tilfeller kan overstige renseanleggets kapasitet eller være helt opp 
mot dimensjonert kapasitet, antas å være problemet. Det er spesielt rensingen av fosfor 
som blir for dårlig. Det har hele tiden vært en god dialog mellom TINE Meieriet Tretten, 
Statsforvalteren og Øyer kommune om utfordringene. 



 
Øyer kommune har på bakgrunn av renseproblemene, og det faktum at det etter ca. 20 år 
siden forrige renovering og vel 40 år siden at renseanlegget ble bygget er et betydelig 
rehabiliteringsbehov, utarbeidet et forprosjekt som vurderte 4 forskjellige alternativer: 

1. Ombygging og utvidelse av eksisterende renseanlegg 
2. Nytt renseanlegg til erstatning for eksisterende renseanlegg 
3. Overføring av avløpsvann fra Tretten renseanlegg til Lillehammer renseanlegg 
4. Oppgradering og rehabilitering av Tretten renseanlegg ekskl. prosessavløp fra TINE. 

(TINE må oppgradere forrenseanlegget til komplett renseanlegg med separat 
utslipp) 

Forprosjektet anbefaler at alternativ 3 velges, med noen forbehold. 
Det vises til vedlagte sammendrag fra forprosjekt som vurderer de enkelte alternativer. 
 
Øyer kommune har mottatt ny utslippstillatelse fra Statsforvalteren fra 08.07.2022. 
Tillatelsen tar opp alle forhold vedr utslipp av avløpsvann. Det vesentlige i denne saken, er 
utslippsbegrensningene for Øyer kommune og krav om nedlegging av Tretten renseanlegg 
innen den 31.12.2024. 
 
Utslippstillatelsen baserer seg på belastningsberegninger fra Lillehammer, Gausdal og Øyer 
kommuner og er forsøkt tilpasset disse og eksisterende kapasitet ved Lillehammer 
renseanlegg. I eksisterende belastning er belastning fra Tretten ra inkludert. Tillatelsen for 
Øyer kommune legger opp til en mulig økning av avløpsbelastningen på ca. 40% i forhold til 
dagens beregnede belastning (største ukentlige middelmengde). Belastningen fra Tretten ra 
vil måtte døgnutjevnes da ledningsnettet ikke har kapasitet til de øyeblikksmengdene som 
kan oppstå. Maks døgnbelastning hittil ved Tretten ra, har vært på ca. 500 m3. Dette 
tilsvarer en maks mengde på ca. 6 l/s. Med en oppgradering av pumpestasjoner og 
ledningsnett som angitt i forprosjekt og innlagt i investeringsplan for 2023- 2026 vil maks 
kapasitet være ca. 12 l/s. Det vil si at ledningsnettet vil kunne motta en god del mere 
avløpsvann fra Tretten inkl. hytteområder som Musdalseter etc. 
 
Beregninger som Statsforvalteren har lagt til grunn for tillatelsen: 
 

 
 
 



 
Vurdering:  
Manglende overholdelse av rensekrav og oppgraderingsbehov gjør det påkrevet å gjøre noe 
med Tretten renseanlegg. Utarbeidet forprosjekt fra Norconsult AS (mai 2018) synliggjør en 
økonomisk gevinst ved å legge ned Tretten ra og å overføre avløpsvannet til Lillehammer ra.  
 
Ny utslippstillatelse fra Statsforvalteren gjenspeiler nok også tidligere dialog og 
konklusjonen i forprosjektet. En overføring av avløpsvannet til et stort anlegg som 
Lillehammer ra, vil gjøre renseresultatene mindre sårbare ved evt. utslipp fra TINE med 
unormal forurensingsbelastning. Dette vet vi fra tid til annen vil forekomme selv om vi 
samtidig med en etablering av overføring avløp til Lillehammer ra, vil måtte få på plass ny 
påslippsavtale med TINE med klare krav om hvilke forurensingskonsentrasjoner som kan 
slippes på kommunalt nett.  
 
Forprosjektet uttrykker en viss usikkerhet vedr. luktproblematikk og eventuelle 
påkostnader på Lillehammersiden. Når det gjelder luktproblematikk har Øyer kommune 
prøvepumpet ca. halvparten av hele avløpsmengden som kommer inn på Tretten ra til 
Lillehammer ra i over et år. Det viser seg at luktproblematikken reduseres jo mere som 
pumpes, så dette anses ikke lenger som noe problem. Norconsult AS har i sitt 
kostnadsoverslag lagt inn 4,4 mill. kr til luktbehandling. Dette synes nå å være unødvendig å 
etablere. Kostnadsoverslaget kan dermed reduseres med ca. 6 mill. kr (inkl. 
prosjektering/byggeledelse 15%, og uforutsett 20%) til ca. 40 mill. kr.  
 
Det er i forslaget til investeringsplan lagt opp til en kostnad på ca. 48,3 mill. kr. En har her 
forsøkt å ta høyde for en prisstigning som en vet vil komme. Hvorvidt en 20% prisøkning fra 
2018 vil være tilstrekkelig er imidlertid høyt usikkert. 
 
Når det gjelder investeringer på Lillehammersiden, vet vi det vil komme en del i forbindelse 
med rehabilitering av pumpestasjoner og utskifting av ledningsnett. Dette vil uansett måtte 
komme da det er et rehabiliteringsbehov. Øyer kommune vil måtte påse at fremtidig 
kapasiteter økes slik at kapasitetsbehov for fremtidig utbygging samtidig ivaretas. Påslippet 
fra Tretten utgjør i svært liten grad noe påvirkning på dette. Maks kapasitet til Lillehammer 
i dag er ca. 63 l/s(pumpekapasitet). Ledningsnettet er utbygd til ca. 90 l/s. Ved maks 
belastning (nyttår og påskehelg ) bør det settes begrensing til påslipp fra TINE (det 
produseres ikke ved TINE i dag, i nyttårshelgen eller påskehelgen). Dvs. si at påslipp fra 
Tretten under maks belastning vil utgjøre omtrent 5 % (200-250 m3/d) av det totale 
påslippet til Lillehammer. 
 
Øyer og Gausdal kommuner har iverksatt en utredning for å få opp evt. konsekvenser for 
utvidelse ved Lillehammer renseanlegg når maks belastning i henhold til ny utslippstillatelse 
(2030) nås. En kan heller ikke her balansere belastningstall slik at påslipp fra Tretten 
renseanlegg alene vil utgjøre hvorvidt tiltak må gjennomføres. Dimensjoneringsmarginene 
for fremtidig belastning må ha en større sikkerhetsfaktor en hva dette påslippet alene 
utgjør. 



 
Mye av ledningsanlegget som må oppdimensjoneres, er lagt under Mjøsaksjonen sist på 
1970-tallet. Det er etter 50 år etter hvert også behov for en oppgradering av i hvert fall 
deler av dette ledningsanlegget. Totalt er det anslått en kostnad for oppdimensjonering av 
ledningsanlegg på ca. 10 mill. kr. En vil hermed også få en oppgradering av ledningsnettet. 
 
I årskostnadene er det lagt til grunn en kostnad for rensing av avløpsvann ved Lillehammer 
ra på 7 kr/m3. Dette vil nok økes betraktelig ved inngåelse av ny avtale med Lillehammer ra, 
da reell rensekostnad nok er en god del høyere. M3-pris for rensing ved Tretten ra i 2017 er 
i forprosjektet beregnet til ca. 30 kr/m3. Ut fra gebyrregulativet for Lillehammer kommune 
bør m3-pris ikke overstige 20 kr/m3 (2022). Dette vil da tilsvare en økt årskostnad på ca. 1,5 
mill. kr (120.000 m3 x 13 kr/m3) for alternativ 3. Likevel vil årskostnaden ligge ca. 0,5 mill. 
kr lavere enn alternativ 2. 
 
Rentesats som er lagt til grunn for kapitalkostnader er på 2,5%, Ved en rentefot over dette 
vil årlige kapitalkostnader for alternativ 1 og 2 øke forholdsmessig mere enn alternativ 3. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret godkjenner foreslåtte investeringer for nedlegging av Tretten ra og 
overføring av avløp til Lillehammer2023-2026, i henhold til vedlegg,  
«Investeringer Tretten ra 2023-2026». 
 
 
Åsmund Sandvik Per Georg Svingen 
Kommunedirektør 


