
6.5  Næring plan og teknikk 

6.5.1 Organisasjonskart 

 

6.5.2 Satsingsområder 

Hovedmål Slik gjør vi det i 2020 

 

IØK skal ikke bygge med store sammenhengende jordbruksarealer 

IØK skal iverksetter tiltak som videreutvikler samarbeidet mellom landbruksnæring, 
fagmiljøer og forskningsmiljø. 

 

IØK skal etablere et system som sikrer et jevnt periodisk vedlikehold på kommunale bygg. 

 

IØK skal ta i bruk digitale løsninger og sensorer for å forebygge og hindre lekkasjer, og for å 
effektivisere avlesing. 

IØK skal etablere oversikt over private vannforsyningssystemer. 

IØK skal utvikle systemer for leveringssikkerhet for drikkevann, reservevann, nødvann og 
brannvann. 

IØK skal gjennomføre tiltak for å bidra til at avrenning fra landbruket reduseres.   

IØK skal utrede kapasitet for å overholde rensekravene ved avløpsrenseanleggene. 

IØK skal lage en plan for å gjennomføre sanering av gammelt felles avløpsnett og separere 
vekk overvann.  

IØK skal lage en plan for å øke utskiftningstakten på ledningsnettet 

 

IØK skal utarbeide en strategi for energiøkonomisering (ENØK) i kommunal drift. 

IØK skal iverksette tiltak for å gjennomføre en fossilfri, energieffektiv og klimavennlig 
kommunal drift. 

IØK skal etablere strategi for ladestasjoner for EL-bil. 

IØK skal tilrettelegge for nye fossilfrie transportmuligheter for innbyggere. 

 

IØK skal gjennomføre tiltak for å bidra til lokal verdiskaping og næringsutvikling, samt 
oppstart av prosjekt næringsaktiv kommune. 

IØK skal aktivt profilere og markedsføre Indre Østfold som et naturlig valg for 
næringsetablering hos profesjonelle aktører, herunder meglere, investorer og 
eiendomsutviklere 

 

IØK skal i kommuneplanens arealstrategi stille tydelige krav til et bærekraftig 
utbyggingsmønster både i byene og i de mindre tettstedene.  

IØK skal bidra til redusert transportbehov. 

IØK skal utarbeide en kommuneplan m/arealstrategi som resulterer i klimaklok 
arealplanlegging. 

IØK skal iverksette tiltak for å redusere utslipp fra kommunal transport 
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IØK skal iverksette tiltak som gjør fossilfrie transportmuligheter lett tilgjengelig for 
innbyggere. 

IØK skal iverksette tiltak som bidrar til økt karbonfangst, gjennom økt lagring i jord/skog 

IØK skal utarbeide en klimatilpasningsstrategi 

 

IØK skal utarbeide en kommuneplan m/arealstrategi som hindrer utbygging på dyrka og 
dyrkbar mark. 

IØK skal utvikle medvirkningsarenaer og informasjonstiltak for å sikre en bærekraftig 
viltforvaltning. 

 

Indre Østfold kommune, som den største kommunen i indre Østfold regionen, skal 
iverksette tiltak for å styrke regionen på regionalt og nasjonalt nivå. 

IØK skal etablere samarbeid med frivillighet, næringsliv, høyskoler- og universitetsmiljøer, 
tros- og livssynssamfunn, kommuner, fylkeskommune, statlige etater og innbyggere 

 

6.5.3 Hovedtrekk i budsjettet  

Seksjon næring vil ha fokus på næringsutvikling, herunder landbruk. Tilrettelegging for nye 
arbeidsplasser og samarbeid med eksisterende næringsliv er en sentral arbeidsoppgave. Det er i dag 
flere næringsselskaper/foreninger som alle utgjør viktige funksjoner innen stedsutvikling og 
næringsutvikling. Høsten 2019 er det startet opp er prosjekt i samarbeid med partnerskapet for 
næringsutvikling i Østfold, Næringsaktiv kommune, som blant annet har fokus på samspillet med 
næringsforeningene og gjøre kommunen mer attraktiv for næringsetableringer.  

Indre Østfold kommune blir Norges største jordbrukskommune i areal. Ved siden av å ta vare på 
jordbruksarealene, vil satsingsområdene være å opprettholde og videreutvikle samarbeid mellom 
landbruksnæring, fagmiljøer, universitets- og forskningsmiljøene på Ås.   

Klima er et av kommunens satsningsområder. Bruk av regionale og nasjonale virkemidler blir sentralt 
for å få løftet klimaarbeidet. I budsjettet inngås en avtale om å leie 30‐40 elbiler i tidsrommet kl. 08‐
16, fem dager i uken. Tiltaket dekkes ved redusert kilometergodtgjørelse. De fem kommunene har 
4,5 mill kroner i utgifter til kjøregodtgjørelse til ansatte. Tilgjengelige el‐biler i arbeidstiden vil 
redusere behovet for at ansatte bruker egen bil til jobbreiser. Tiltaket vil også gi befolkningen 
mulighet til å leie biler til en akseptabel pris på kvelder og i helger. Dette vil redusere familiers behov 
for 2 biler samt gi lavinntektsfamilier som ellers ikke har råd til bil tilgang til bil for eksempel for å 
kjøre barn på aktiviteter., Kommunen skal også kjøpe el‐sykler som skal benyttes for utleie/utlån til 
ansatte, og hvor syklene også kan inngå som et transportmiddel i arbeidstiden.  Indre Østfold 
kommune ønsker å installere smarte ladere som selvstyrer ladningen til timer med lavere strømpris 
og mer kapasitet i nettet på alle lokasjonene.   

Det vil bli fremmet en politisk sak vedrørende deltagelse i Klima Østfold som er et samarbeid mellom 
17 Østfoldkommuner, fylkeskommunen og fylkesmannen om innsatsen for å begrense 
klimaendringene og nå internasjonale og nasjonale klimamål. Indre Østfold kommunes 
klimaressurser strekker lengre ved å delta i Klima Østfold. Klima Østfold-samarbeidet gjennomfører 
tiltak, bevisstgjør, engasjerer og tilrettelegger slik at alle kan bidra – det offentlige, næringsliv og 
innbyggere. 

Indre Østfold kommune har pr i dag 21 naturreservater. Trøgstad kommune har 
forvaltningsansvaret for 7 av disse naturreservater, deriblant Hæra naturreservat. I budsjett 2020 
legges det opp til at forvaltningsansvaret fortsetter, og at prosjekter som har startet opp i samarbeid 
med Fylkesmannen i Østfold, Østfold fylkeskommune og Miljødirektoratet 
videreføres.  Hæra naturreservat med fugletårn er en unik læringsarena, og det legges til rette for 
tett samarbeid med kommunalområdet Oppvekst. 

Det er stor aktivitet i dagens kommuner og seksjon byggesak vil i 2020 ha fokus på å etablere felles 
rutiner for byggesaker, samt starte opp med arbeidet med å utvikle nye tjenestedesign.  



Seksjon geodata og styringsdata vil fokusere på å bygge opp en effektiv forvaltning av geografiske 
data og kart. Pålitelige, lett tilgjengelige og oppdaterte kartdata er viktig i alt fra riktig saksbehandling 
sikring av samfunnskritiske systemer, salg av eiendom, til å finne veien til legevakt. Kontinuerlig 
arbeid med kvalitetsheving av dataene i matrikkelen og optimalisere rutinene innenfor oppmåling er 
nøkkelfaktorer her.  

Seksjonen vil også jobbe med GIS (geografisk informasjonssystem) for å lette samhandlingen mellom 
politikere, innbyggere, utbyggere og saksbehandlere ved å ta i bruk verktøy som visualiserer 
konsekvensene en plan eller ett nytt bygg vil ha for omgivelsene på en mye bedre og mer lettfattelig 
måte enn en tegning eller ett flatt plankart.  

Videre vil seksjonen også være en bidragsyter for flere av kommunens tjenesteområder. «Alt skjer et 
sted» blir viktig for å oppfylle kommunens krav om flere og bedre digitale tjenester.  

Seksjon Utvikling og koordinering har ansvar for å gjennomføre investeringsprosjekter innen bygg og 
vann /avløp. Det er igangsatt svært mange prosjekter høsten 2019. Kapasiteten for å igangsette nye 
prosjekter i 2020 er derfor begrenset. Seksjonen vil i 2020 utarbeide en prosjekthåndbok  

Dagens fem kommuner har ulike grad av planverk knyttet til sin eiendomsmasse. Det er i 2019 
igangsatt arbeider med å kartlegge tilstanden til kommunens bygningsmasse, og det vil i 2020 startes 
opp et arbeid med å utvikle en opptrappingsplan for vedlikehold, jfr. Fellesnemndas vedtak: Det skal 
innarbeides et verdibevarende løpende vedlikehold slik at bygningsmassen ikke forfaller, og slik at 
vedlikeholdsetterslep er tatt inn senest innen 2030.  

Kommunen har i dag vannforsyning med trygt drikkevann, god stabilitet og tilstrekkelig mengde som 
hovedfokus. For å bidra til bærekraftig ressursbruk, må det gjøres tiltak for å redusere vannforbruket. 
Årlig renner 209 mill kubikkmeter med vann ut i grunnen i Norge på grunn av dårlig 
ledningsnett. Derfor er det behov for bedre kontroll på vannforbruk og lekkasjer. Det er behov for å 
kartlegge private vannforsyningsanlegg. Disse kan være utsatt for forurensning fra lokale renseanlegg 
eller andre kilder til smittestoffer, og er i tillegg mer utsatt ved tørke. Status skal kartlegges for 
å avdekke ev. behov vedr. reservevann, nødvann og brannvann. 

Fornyelsen av kommunalt avløpsnett går for sakte, slik at utfordringene øker. Det er i dag flere 
vassdrag/bekker som ikke har tilstanden «God» som er tiltaksgrensen i vanndirektivet. I perioder 
med mye nedbør medfører innlekk av fremmedvann på avløpsnettet, og feilkoblinger hvor overvann 
kommer inn i avløpsnettet, overbelastning av våre avløpsrenseanlegg. Dette gir i tillegg forurensende 
overløp til lokale bekker og vassdrag. Mange eiendommer har spredt avløp med forurensende utslipp 
og kommunen har ingen samlet oversikt, så dette må kartlegges slik at det kan bygges trykkavløp i 
aktuelle områder eller pålegge eier tiltak som vil redusere utslippene.  

Framtidige innskjerpinger av rensekrav og befolkningsvekst vil bli en utfordring for renseanleggene, 
derfor kan det tvinges fram behov for å utvide eksisterende eller bygge et nytt felles anlegg for hele 
kommunen. En utredning rundt dette vil starte opp i løpet av 2020. Sanering/oppgradering 
av kommunens avløpsnett (separere avløp fra overvann), samt oppgradering av ledningsnettet for 
drikkevann, er en viktig oppgave for den nye kommunen.  

Det vil fortsatt jobbes med oppgradering av kommunens gatelysanlegg   som også gir besparelse på 
energiforbruket og gir tryggere lokalmiljø. Effektiv og klimavennlig drift av veienheten krever en 
hensiktsmessig maskinpark. Utskifting av gamle maskiner, sammen med utprøving av fossilfrie 
alternativer bidrar til nødvendig effektivisering og å oppnå klimamålene.   

Det vil fortsatt være behov for ansatte med høy fagkompetanse for å løse alle de oppgaver som 
ligger foran oss. I tillegg har kommunalområdet en relativt høy gjennomsnittsalder. Rekruttering av 
fagkompetanse vil derfor være viktig framover.  

  



6.5.4 Budsjett 

Tall i hele 1 000 kroner 

ÅR: 2020 2021 2022 2023 

Foreslåtte RAMMER  100 780  91 815 83 415 69 915 

Felleskostnader 1 793 1 793 1 793 1 793 

Næring 14 228 12 158 12 158 12 158 

Plan 10 437 10 437 10 437 10 437 

Byggesak -480 -580 -580 -580 

Geo- og styringsdata 6 667 6 667 6 667 6 667 

Utvikling og koordinering 2 052 2 052 2 052 2 052 

Eiendom 110 618 110 618 110 618 110 618 

Kommunalteknikk - 44 535 - 51 330 - 59 730 - 73 230 

 

• Næring: Det er lagt opp til samme støtte til de ulike næringsselskapene/ foreningene som i 
2019. Seksjonen har redusert med en stilling innen landbruk.  

• Plan: I 2020 skal det utarbeides planstrategi og starte opp arbeidet med kommuneplan jfr. 
Fellesnemndas vedtatte framdriftsplan. Som følge av dette, og stort behov for kortere 
saksbehandlingstid på planer i dagens kommuner er seksjonen styrker med en stilling. I 
økonomiplanperioden vil det også bli behov for nye digitale løsninger for planbehandling 
som «plandialog» noe som fremmer medvirkning i planprosesser.  Indre Østfold kommune 
har begrensede ressurser knyttet til sitt klimaarbeid.  

• Geo- og styringsdata: Seksjonen er styrket med et årsverk som følge av behov for å få lett 
tilgjengelige kartdata, bruke kartsystemene og geografiske data mer aktivt i styringen av 
kommunen, samt for å lette samhandlingen mellom politikere, innbyggere, utviklere og 
saksbehandlere ved å ta i bruk verktøy som visualiserer konsekvensene en plan eller ett nytt 
bygg.  

• Utvikling og koordinering: Prosjektlederne finansiert gjennom investeringsprosjektene. 

• Eiendom: Midler er gjennom fusjonsprosessen omprioritert slik at det innen rammene er 
etablert et vedlikeholdsteam som kan øke vedlikeholdsnivået i kommunen.  

• Kommunalteknikk: Rammen til vil kreve høyere inntekter fra selvkostkområdene for å dekke 
de økte renter og avdragskostnader som vil komme på grunn av store investeringer. 

6.5.5 Investering  

Tall i hele 1 000 kroner 

 ÅR: 2020 2021 2022 2023 

 Foreslåtte RAMMER      

 Vei     

1.  Leskur/busskur - Askim 200    

2.  Oppgradering av veinett ifbm VA 1 000    

3.  Sideveismidler generelt  4 000    

4.  Tursti Tømmeråsveien - Askim 1 000    

5.  Gatelys – målte anlegg 6 000 6 000 6 000 6 000 

6.  Maskiner og transportmidler 0 4 000 4 000 4 000 

7.  EL-varebiler 3 000    

8.  Veier, gater og trafikksikkerhet 2 000 4 000 4 000 4 000 

9.  Brugata – bru over jernbanen - Askim 0 0 0 2 000 

 Bygg og anlegg     



10.  
Trekanten 2 – tomannsbolig (kommunal bolig) i 
Askim 3 400    

11.  
Utvidelse av parkeringsplass ved kirkegården i 
Askim 1 700    

12.  Knapstad flerbrukshall 16 700    

13.  Trøgstad Torg 2 100    

14.  Ombygging Spydeberg kommunehus til NAV 21 300    

15.  Utstyr og inventar NAV – nytt lokale Spydeberg 6 300    

16.  Brannsikkerhetstiltak – generelt 1 500 1 500 1 500 1 500 

17.  Utfasing av oljekjele i Prestenga barnehage – Askim 2 000    

18.  Opprusting bygninger formålsbygg og boliger 10 000 26 000 26 000 26 000 

19.  Ladestolper – bildeling 1 200    

 Selvkost      

20.  
Sanering 
Bakkegata/Flaten/Prestenga/Trøgstadveien – Askim 46 500 45 000 25 000 25 000 

21.  Renseanlegg   100 000 100 000 

22.  Mindre vann- og avløpsprosjekter 15 000 15 000 15 000 15 000 

23.  Brødholt pumpestasjon - Hobøl 3 000    

24.  Vanntårn Trippestad – Askim 5 000 5 000   

25.  Kartlegging vann 2 000    

26.  Vannverk – nytt filtermedie 2 000 2 000   

27.  Ledningsanlegg Grav – Festningsåsen - Trøgstad 500    

28.  
Vannforsyning Brennemoen – Mørkved – 
Askim/Eidsberg 1 000 49 000   

29.  Oppgradering Hemnes vannverk – Spydeberg 9 900 3 000   

30.  
Sanering VA-anlegg H. Thoresens gate-
Sorenskriverveien – Mysen 2 000 6 000   

31.  Ny brønn Sandstangen – Trøgstad 500 1 000   

32.  Sanering Rådyrveien – Ekornveien – Hobøl 5 000 4 000   

33.  Sanering Tolvshusveien – Tomter 4 000 4 000   

34.  Sanering gammel steinkiste – Askim 3 000 8 000   

35.  Ombygging Elvestad renseanlegg – Hobøl 8 000 4 000   

36.  
Vannmålere til prosjekt i Askim (IØK eier 
vannmålerne) 4 500    

37.  VA Sanering Henstad – Askim 18 000    

38.  Solbergfoss renseanlegg - Askim 10 000    

39.  Trykkavløp Katralveien – Askim 7 000    

40.  Avløp Solbergfoss - Spydeberg  18 600    

41.  Startlån 75 000 90 000 105 000 120 000 

 

1 Leskur/busskur i Askim: Etablering av fem lehus i Askim for busspassasjerer. Følgende 
bussholdeplasser ble i samråd med Østfold kollektivtrafikk / Nettbuss vurdert til å være de mest 
aktuelle: Rådhusgata/ Askim torg - Sollia – Ihlen - Kryss Vammaveien / Vammabakken og 
Grønlundveien er fire av fem utplassert.  

2 Oppgradering av veinett i forbindelse med VA:  Prosjektet gjelder istandsetting/oppgradering av 
vei etter saneringsarbeider i Spydeberg.  



3 Sideveismidler generelt: Resterende beløp, av benyttes til tiltak fra listen fra Statens vegvesen 
over de godkjente tiltakene som ligger vedlagt saken. Tiltakene er tenkt rettet mot myke 
trafikanter.  

4 Tursti Tømmeråsveien i Askim: Prosjektet er avhengig av godkjente (frivillige) grunneieravtaler 
(ref. reguleringsplan) fra alle oppsitterne. For å sikre at vi får de midlene vi har bedt om 
(2,5 mill kr) hos Fylkeskommunen for å bygge tursti må dette prosjektet inn i handlingsplanen 
deres.   

5 Gatelys – målte anlegg: Bygge om dagens umålte anlegg til målte anlegg, jf. lovkravet fra NVE, 
samt få mer strømsparende lyskilder  

6 Maskin og transportmidler: Deler av maskinparken og transportmidler er ikke fornyet i den 
senere tid i påvente av kommunesammenslåingen. For å sikre en rasjonell og effektiv drift er det 
behov for jevnlig utskifting. Analysen er basert for seksjon kommunalteknikk.   

7 El-varebiler: Arbeidsbiler til vaktmestere, da ikke alle kommunene pr i dag har kommunebiler til 
vaktmestertjenesten  

8 Veier, gater og trafikksikkerhet: Det er stadig behov for mindre utbedringer/oppgraderinger av 
veier, gater og trafikksikkerhetstiltak for både harde og myke trafikanter, noe det er vanskelig å 
planlegge langt fram i tid.   

9 Brugata i Askim: Fordele trafikken og kanalisere kjørende fra Askim vest til FV 128, uten å 
benytte planovergangen.  Midler avsatt til forprosjekt. 

10 Trekanten 2 – tomannsbolig (kommunal bolig) i Askim: Boligen i Trekanten 2 skal rives og det 
skal settes opp ny tomannsbolig. Kontrakt er inngått.  

11 Utvidelse av parkeringsplass ved kirkegården i Askim: Prosjekteringen er ferdig, men arbeidet 
utsettes til 2020 i påvente av festeavtale  

12 Knapstad flerbrukshall: Arbeidet ferdigstilles i 2020.  
13 Trøgstad Torg: Prosjektet gjelder oppgradering av Trøgstad torg.  
14 Ombygging Spydeberg kommunehus til NAV  
15 Utstyr og inventar NAV – nytt lokale i Spydeberg: Innkjøp av nødvendige møbler og IKT-utstyr til 

møte- og kursrom etter at gjenbruk er vurdert. Beløpet utgjør halvparten av 
investeringsbehovet, da NAV stat skal dekke resten.  

16 Brannsikkerhetstiltak: Utarbeide branntekniske tilstandsrapporter på Løkentunet, Kirkegata 
omsorgsboliger, Edwin Ruuds omsorgssenter og Junibakken i 2020. Det foreslås 0,5 mill kroner 
til arbeidet med tilstandsrapportene og 1,0 mill kroner til å utbedre eventuelle avvik. Utover i 
økonomiplan perioden vil flere bygninger kartlegges og avvik utbedres fortløpende  

17 Utfasing av oljekjele i Prestenga barnehage: Det er innført forbud mot bruk av fossil olje til 
oppvarmning fra og med 01.01.2021. I den forbindelse bør det legges fjernvarme til Prestenga 
fra Helsehuset i Askim, som i forbindelse med rehabiliteringen skal få installert 
bergvarmepumpe.  

18 Opprusting bygninger formålsbygg og boliger: Behovet er å ta igjen noe av vedlikeholdsetterslep 
på kommunale bygg. På sikt så vil det utarbeides en vedlikeholdsplan ut ifra tilstandsanalyser 
som vil definere oppgavene. Vedlikeholdsplanen er tenkt å være på plass i løpet av første 
halvdel av 2020.   

19 Ladestolper – bildeling: Prosjektet vil legge til rette for en bildelingsordning, og det 
må etableres ladestolper på de ulike lokasjoner  

20 Sanering Bakkegata/Flaten/Prestenga/Trøgstadveien i Askim: Prosjektet omfatter også 
omlegging av vannledningen til høydebassenget og bygging av pumpestasjon i Bakkegata som 
skal avlaste pumpestasjonen på Kolstad. Saneringene i sentrum skal stoppe ved denne og via 
trykkavløp trykkes frem til selvfallsledninger. Arbeidene er avhengig av at det finnes 
reservevannløsninger i perioder av anleggstiden. Prosjektet vil bli delt opp i flere delentrepriser 
avhengig av bevilgede budsjetter. Prosjektering og forundersøkelser pågår, og første 
delentreprise antas utlyst sommeren 2019.  

21 Renseanlegg: Det er store utfordringer med kapasitet og rensekrav på dagens avløpsrenseanlegg 
i Indre Østfold. Avløpsrensesituasjonen i IØK skal utredes i 2020 som grunnlag for å vurdere 



alternative løsninger for oppgradering/nybygg av renseanlegg. Bedre rensing av avløp og mindre 
overløp til Glomma. Bedre vannkvalitet og redusering/begrensing av utslipp, Det vil trolig være 
betydelige besparelser ved å se hele avløpsnettet i sammenheng.  

22 Mindre vann- og avløpsprosjekter: Det er stadig behov for mindre utbedringer/oppgraderinger 
av vann- og avløpsnettet som det er vanskelig å planlegge langt fram i tid. Dette kan være 
kostnader knyttet til utbyggingsavtaler, kommunale bidrag i forbindelse med større, eksterne 
utbyggingsprosjekter, mindre saneringer/installasjoner osv. Tilrettelegging for utbygging, 
redusere forurensning, klimatilpasning, redusere driftskostnader, bedre HMS, sikrere 
vannforsyning osv.  

23 Brødholt pumpestasjon – Hobøl: Utbygging av Brødholt byggefelt krever ny 
avløpspumpestasjon. Regulert av utbyggingsavtale med utbygger. En forutsetning for realisering 
av regulerte boligfelt på Brødholt.  

24 Vanntårn Trippestad – Askim: kapasiteten er for lav og anbefalt en økning av denne, dvs. 
utbygging av bassenget, dette er spesielt knyttet opp mot reservevannsledningen mot 
Eidsberg/Trøgstad/Spydeberg/Skiptvet.  

25 Kartlegging vann: Avdekke eventuelle flaskehalser i det kommunale drikkevannsnettet, for 
eksempel trykk og vannmengder. Tiltaket er initiert med bakgrunn i kravene/behovene for 
reservevann (Trøgstad/Eidsberg/Spydeberg) og brannvann.  

26 Vannverk – nytt filtermedie: For å sikre og opprettholde rensekrav/vannkvalitet og sørge for 
nødvendig kapasitetsøkning (blant annet på grunn av reservevann), er det nødvendig med 
utskifting av første barriere (filtermedie).  

27 Ledningsanlegg Grav – Festningsåsen- Trøgstad: Reservevann. Koble sammen ledningsnettet til 
Eidsberg og Trøgstad. Tiltaket vil sikre drikkevann i en lengre periode for abonnenter ved svikt i 
drikkevannsproduksjonen i tråd med reservevannsavtalen mellom Trøgstad, Eidsberg og Askim.  

28 Vannforsyning Brennemoen-Mørkved- Askim/Eidsberg: Ny hovedvannledning fra Mørkved til 
Brennemoen. Erstatter dagens hovedvannledning fra 1965. En del av prosjektet VA til Nortura 
som blant annet skulle sikre tilstrekkelig vannforsyning til Norturas nye slakteri i Hærland. 
Tiltaket er også en del av reservevannsløsningen for Askim, Eidsberg og Trøgstad. Tiltaket 
reduserer vannlekkasjene noe som igjen vil redusere risiko for forurensning av drikkevannet. 
Tiltaket bedrer forsyningssikkerheten.   

29 Oppgradering Hemnes vannverk i Spydeberg: For å sikre og opprettholde rensekrav/vannkvalitet 
og sørge for nødvendig kapasitetsøkning (blant annet på grunn av reservevann), er det 
nødvendig med flere oppgraderinger på Hemnes vannverk. Utredninger pågår.   

30 Sanering VA-anlegg H. Thoresens gate – Sorenskriverveien i Mysen: Ledningsnettet er gammelt, 
spillvannsledningene kollapser, og det er utfordringer med vannlekkasjer, innlekk og 
feilkoblinger. Tiltaket reduserer fremmedvann inn i det kommunale avløpsnettet, reduserer 
lokal forurensning og reduserer vannlekkasjene noe som igjen vil redusere risiko for 
forurensning av drikkevannet.   

31 Ny brønn Sandstangen i Trøgstad: For å opprettholde vannproduksjonen fra Sandstangen, må 
det bores ny brønn som erstatning for brønn 2. Tiltaket vil sikre tilstrekkelig 
produksjonskapasitet, samt god kvalitet på drikkevannet.  

32 Sanering Rådyrveien – Ekornveien på Knapstad: Tiltaket reduserer fremmedvann inn i det 
kommunale avløpsnettet, frigjør kapasitet og legger til rette for fremtidig utbygging på 
Knapstad/Holt Næringspark. Samtidig legges det nye vannledninger for å gi en sikrere 
drikkevannsforsyning.   

33  Sanering Tolvshusveien på Tomter: Tiltaket reduserer fremmedvann inn i det kommunale 
avløpsnettet, frigjør kapasitet og legger til rette for fremtidig utbygging på Tomter. Bør vurdere 
å samtidig legge nye vannledninger for å gi en sikrere drikkevannsforsyning (Hobøl vannverk). 
Forprosjekt gjennomført.  

34 Sanering gammel Steinkiste i Askim: Dette utløpet er et av de større utløpene i Askim og favner 
store deler av Askim øst. Utløpet er delvis i rør, men under jernbanen er det en gammel 
steinkiste. Nedslagsfeltet er stort med mange harde flater.   



35 Ombygging Elvestad renseanlegg i Hobøl: Elvestad renseanlegg har tilknytning til ca. 180 
abonnenter. Anlegget ble oppgradert sist i 2007, men er opprinnelig fra 1997. Gjennomfører 
mulighetsstudie for å se på om driftskostnadene vil bli mindre ved å bygge om renseanlegget til 
pumpestasjon og pumpe avløpet videre til Revhaug renseanlegg (AHSA).  

36 Vannmålere til prosjekt i Askim: Askim kommune er den eneste kommunen som ikke har pålegg 
om installert vannmåler hos private abonnenter. Det foreslås installert vannmålere hos de 
abonnenter som ikke har måler pr. i dag og i forslaget til ny forskrift.  

37 VA Sanering Henstad i Askim: Sanering av vann og avløp før større opprustninger langs gata kan 
utføres av Statens Vegvesen.  

38 Solbergfoss renseanlegg i Askim: Solbergfoss renseanlegg har tilknytning til 24 abonnenter, 
anlegget er fra 1980/81 og anlegget har behov for betydelig oppgradering. Renseanlegget 
bygges om til en pumpestasjon hvor avløpsvannet pumpes via trykkavløpsanlegget i Spydeberg 
og ender nede på Revhaug renseanlegg (AHSA). I tillegg legges ny vannledning på damkronen på 
Solbergfoss kraftverk – drikkevann til abonnentene i Solbergfoss leveres fra Spydeberg.  

39 Trykkavløp Katralveien i Askim: Prosjektering pågår. Møte med grunneierne er avholdt og 
utlysning på DOFFIN gjøres før jul. Budsjett for utførelsen forskyves til 2020.  

40 Avløp Solbergfoss i Spydeberg: Utbygging av trykkavløp i områdene 
Solbergfoss, Skårudtoppen og Stegenveien fram til Skaugs plass. Prosjektet pågår og henger 
sammen med prosjektet i Askim (Ombygging av renseanlegg til pumpestasjon).  

41 Startlån: 5K har ligget vesentlig under sammenlignbare kommuner når det gjelder bruk av 
Husbankens boligsosiale virkemidler. Det foreslås derfor å øke bruken av boligsosiale 
virkemidler gjennom en opptrapping i utlån av startlån og bruk av starttilskudd i 
økonomiplanperioden.  

 


