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Tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann - minirenseanlegg 

Eiendommen gnr/bnr 177/1 
 
Vi har mottatt søknad om utslippstillatelse for ny boenhet på parsell av gnr/bnr 177/1. Avløpsanlegget 
skal etableres delvis på egen eiendom, delvis på fragivereiendom, 177/1.  
Komplett søknad om utslipp for 1 boenhet ble mottatt 26.6.2019. 
 
Søknaden innvilges. 

Tillatelsen omfatter både byggetillatelse for etablering av et minirenseanlegg, og utslippstillatelse for en 
boenhet, tilsvarende 5 pe. 
 
I vedlegg 1 – 4 finner du det formelle vedtaket, vilkår, kommunens vurdering, samt informasjon om 
klagerettigheter.  
 
Faktura med behandlingsgebyr på kr. 7.200,- blir tilsendt.   
 
Lykke til med arbeidet! 

Med hilsen 

Bente Solem 
Ingeniør 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 
 
Kopi: 
Meistad Maskin AS (ansvarlig søker),  
HAMOS Forvaltning IKS 
Kommuneoverlegen (sendes på e-post) 
Intern mottaker: Andrea Stene, Plan- og byggesak 
 
Vedlegg:  

1. Formelt vedtak 
2. Vilkår 
3. Saksopplysninger og kommunens vurderinger 
4. Informasjon om klagerettigheter 



 
VEDLEGG 1. Formelt vedtak:  
 
Vi har behandlet saken som saksnr 133/19 etter delegert myndighet fra Plan og miljøutvalget. 
 

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: 

Skaun kommune gir tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann fra eiendommen, parsell av 
gnr/bnr 177/1. Skaun kommune gir også byggetillatelse for anlegget etter bestemmelsene i 
plan- og bygningsloven.  
Tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann, med hjemmel i forurensningsloven § 11. 
Tillatelse til bygging av avløpsanlegg, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1. 
 
Tillatt løsning 
Tillatelsen til utslipp av sanitært avløpsvann gjelder for et samlet utslipp på 5 pe, normalt tilsvarende 1 
boenhet. Tillatelsen er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 11. 
 
Løsningen kommunen har gitt tillatelse til, er et avløpsanlegg, kjemisk/biologisk minirenseanlegg, type 
Biovac FD5N PEH for inntil 5 pe. Renset utslipp planlegges å settes til bekken Meia. 
 

VEDLEGG 2: Vilkår: 
 
Tillatelse gis på bakgrunn av de opplysninger som følger av komplett søknad mottatt 26.6.2019.  
Vilkår for tillatelsen:  

 Før ferdigattest kan gis må det sendes inn tinglyst erklæring med rettigheter til å ha liggende, og 
drifte avløpsledningen, fra minirenseanlegget og til bekk (Meia). 

 Anlegget skal etableres og drives i samsvar med kravene i forurensningsforskriften §§ 12-7 til 
12-13 og lokal avløpsforskrift §§ 7-14, samt opplysningene i søknaden. 

 Avløpsanlegget skal bygges og drives i samsvar med V/A miljøblad nr. 52 (Minirenseanlegg).  

 Sammen med anmodning om ferdigattest må det sendes inn et kart i målestokk 1:500 eller 
1:1000. Kartet må vise alle kummer, grøfter og tømmeplass. Det må sendes inn kartkoordinater 
på alle anleggets komponenter.  

 Kumlokkene skal være forsvarlig sikret til enhver tid. De skal ikke tildekkes, men være 
tilgjengelige for inspeksjon og tømming. 

 Tømming skal foretas gjennom kommunen. I Sintef Certification settes det krav til min. 3 tømminger 
per år for dette anlegget. Med bakgrunn i antall personer bosatt i den nye boligen, vurderes det til at min. 2 
tømminger per år vil være nok. Dersom det viser seg at det ikke er nok må tømmeintervallet økes.  

 Anleggseier er ansvarlig for at adkomstveg til slamavskiller er fremkommelig for bil med 
slamtømmeutstyr, og at anlegget er klargjort for tømming. Det skal være maksimalt 50 meter 
fra oppstillingsplass for tømmebil til anlegget som skal tømmes for slam. Det må videre ikke 
være mer enn 8 meters høydeforskjell fra slamavskiller til inntak på slambil, eventuelt høyde i 
terrenget. Kommunen kan gi pålegg om utbedring dersom anlegget ikke er tilgjengelig for 
tømming. 



 Ansvarlig prosjekterende firma skal også stå som ansvarlig kontrollerende firma for utførelsen 
og rapportere til kommunen i søknad om ferdigattest at anlegget er utført i tråd med 
prosjekteringsgrunnlaget og eventuelle krav i dette vedtaket. 

 
 
 
VEDLEGG 3: Saksopplysninger og vurderinger 
 
Saksdokumenter:  
1. Søknad om utslippstillatelse m/ vedlegg      26.6.2019 

2. Situasjonskart         26.6.2019 
3. Dokumentasjon av rensegrad/kornfordelingsanalyse     ikke aktuelt 
4. Gjenpart av nabovarsel        2.1.2019 
5. Erklæring om ansvarsrett       26.6.2019 

 
 

Tiltakshaver:                                             Kjetil Wiggen 

Ansvarlig søker:                                              Meistad Maskin AS 

Ansvarlig prosjekterende:  Meistad Maskin AS 

Ansvarlig utførende 

Type tiltak: 

                                            Meistad Maskin AS 

                                            Bygging av avløpsrenseanlegg 

Type anlegg:                                              Minirenseanlegg 

Resipient:                                              Meia  

 
 
 

Beskrivelse av tiltaket: 
Det søkes om tillatelse til tiltak for bygging av et avløpsanlegg for ny eiendom, parsell av eiendom 
177/1, og tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann tilsvarende 5 pe fra eiendommen.  
 
Minirenseanlegget er vist plassert på egen eiendom (parsell av 177/1), og utslippsledning er vist plassert 
på eiendom 177/1. Utslippet er videre planlagt satt til bekk med helårs vannføring (Meia). Det er i 
fradelingssaken lagt ved tillatelser til å anlegge og drifte utløpsledningen til Meia. Denne må tinglyses 
før ferdigattest kan gis.    
 
Det søkes om utslippstillatelse i forbindelse med at det planlegges etablert en ny bolig på parsell av 
eiendom 177/1.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sentrale opplysninger hentet fra søknaden: 

 
 

 
 
Ansvarlig søker viser i vedlagt skisse at minirenseanlegget er plassert på ny, planlagt eiendom (parsell av 
177/1), mens utløpsledning planlegges plassert på eiendom gnr/bnr 177/1. Utslippsledning er planlagt 
lagt til bekken Meia, som har direkte utløp til sjø.  
  

 
 
 
Skisse over plassering av 
minirenseanlegg og utløpsledning til 
bekk, hentet fra søknaden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Det valgte minirenseanlegget er et Biovac FD5N PEH for inntil 5 pe.  
 
 

Anleggets prosjekterte/dimensjonerte størrelse (pe) 5 

Antall boenheter på eiendommen (opplysninger fra matrikkel) 1 

Er det prosjektert felles anlegg for flere eiendommer (ja/nei) Nei  

Hvilke eiendommer er tilkoblet Ikke aktuelt 

Vannklosett installert (ja/nei). Ja 

  

Utført grunnundersøkelse:  Ja 

Utført infiltrasjonstest (ja/nei) 

Utført skovelboring (ja/nei) 

Utført sjakting med gravemaskin (ja/nei) 

nei 

nei 

nei 

   

  

  



Forhold til aktuelt lovverk 
 
Eiendommen er beliggende innenfor planområde «LNFR» i kommuneplanen arealdel Skaun. Det 
planlegges fradeling av parsell fra hovedbruket, eiendom 177/1, for etablering av ny bolig. 
 
Grunnforholdene i området er vurdert i NGI rapport, datert 24.10.2017. Massene i området er vurdert 
til å være faste, løst lagret morenemateriale, dominert av silt/leire i øverste lag. Spesifikt for området 
ved bebyggelsen beskrives det i rapporten at massene består av opptil 28 meter faste løsmasser.  
  
De aktuelle eiendommene har ikke nærhet til offentlig avløpsanlegg. Rensekravet i området gjelder at 
alt utslipp av organisk stoff (BOF5) og utslipp av fosfor skal renses henholdsvis minimum 90 % før 
utslippet går til bekk/natur.    
 Det planlegges ikke utbygging av offentlig avløp i området, men dersom kommunen bygger ut det 
offentlig avløpsnettet, skal eiendommene kobles til. Et eventuelt pålegg om tilkobling vil bli vurdert 
etter kommunens retningslinjer for tilkobling.   
 
 
Kommunens vurdering av omsøkte anlegg   
 
Det er søkt om utslippstillatelse for utslipp av sanitært avløpsvann for 5 pe (1boenhet).  
 
Ut fra NGI - rapport vurderes området til ikke å ha infiltrasjonskapasitet, slik at annen avløpsløsning er 
valgt.  
Det valgte minirenseanlegget, Biovac FD5N PEH for 1 boenhet, er i den tekniske godkjenningen 
(Sintef Certification) anbefalt 3 tømminger per år.  
 
Etter som kommunen har fått opplyst at boligen skal bebos av to personer, vurderes det til anlegget 
kan tømmes 2 ganger per år. Dersom det viser seg å ikke være nok, skal tømmefrekvensen økes til 3 
tømminger per år.   

 
 
 
 
 
Utdrag fra Sintef Certification (sintefcertification.no) 
 
 

Den planlagte avløpsløsningen vurderes til å tilfredsstille rensekravene på min. 90 % av henholdsvis 
tot. Fosfor og BOF5. 
 
Utslippsstedet.  
Utslippssted for avløpsvann fra renseanlegg skal lokaliseres og utformes slik at virkningene av utslippet 
blir minst mulig og at brukerkonflikter unngås, herunder slik at utslippet ikke medfører fare for 
forurensning av drikkevann.  
 
Utslipp til vassdrag skal kun forekomme til vassdrag med helårsavrenning. Med helårsavrenning menes 
vannføring som ikke tørker ut av naturlige årsaker oftere enn hvert 10 år i gjennomsnitt. 
 



For å unngå problemer knyttet til lukt og annen sjenanse knyttet til slamflukt skal utslippet til bekk 
etableres via en pukksatt grøft. Utslippsanordningen kan utføres etter tegningen under: 

 
 
Forurensningsfare:  
Søker opplyser at det ikke er registrert brukerinteresser for området der det omsøkte 
avløpsrenseanlegget er tenkt plassert. Søker opplyser at det heller ikke er private drikkevannsbrønner i 
området. 
 
Tillatelsen forutsetter at beliggenheten til drikkevannsbrønner og eventuelle andre brukerinteresser 
avklares før anlegget bygges, og at utstrømningsområdet til avløpsanlegget har god avstand til 
brukerinteresser. 
 
Mottakende resipient, bekken Meia, har direkte utløp til sjø. Meia er i vann-nett.no vurdert til å ha 
moderat økologisk tilstand. Denne vurderingen er lagt inn da det ikke foreligger vannprøveresultater 
fra resipienten.  
  
Slamtømming.  
Slamavskiller skal inngå i kommunens slamtømmeordning. HAMOS IKS settes derfor som 
kopimottaker av utslippstillatelsen. 
 
Nabovarsel.  
Nærmeste naboer er varslet. Ingen merknader.  
 
Erklæringer.  
Det er vedlagt erklæring med rettighet til å ha avløpsanlegget på annens grunn. Erklæringene må 
tinglyses, og kopi av tinglyst erklæring må sendes kommunen innen det søkes om ferdigattest.   
 
 
Hensynssoner.  
I følge søknaden er det ikke spesielle hensyn som må ivaretas. 
 
Kulturminner.  
Vi kan ikke se at det finnes kulturminner i det aktuelle området avløpsanlegget skal etableres. 
 
Naturmangfoldloven.  



Naturmangfoldlovens §§ 8 – 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig 
myndighet. I det aktuelle området er det imidlertid ikke registrert noen kjente arter eller naturtyper som 
direkte berøres av tiltaket, og det er ikke gjort nærmere vurdering etter §§ 8-12, jfr. § 7 i 
Naturmangfoldloven.  
 
 

Anlegget er ikke endelig godkjent før det utstedes ferdigattest.  
 
A. Erklæring om ansvarsrett:  
 
Følgende foretak har erklært ansvarsrett for det omsøkte tiltaket for funksjoner, tiltaksklasser og 
fagområder som angitt (*= sentral godkjenning er gitt)  
 
Meistad Maskin AS   SØK søknad renseanlegg spredt bebyggelse  
Meistad Maskin AS   PRO prosjektering renseanlegg spredt bebyggelse  
Meistad Maskin AS   UTF utførelse av renseanlegg og avløpsledninger spredt bebyggelse  
Meistad Maskin AS   KUT kontroll av utførelse renseanlegg spredt bebyggelse. 
 
B. Øvrige merknader:  

1. Det gjøres oppmerksom på at selv om utslippstillatelse er gitt fritar dette ikke eieren av anlegget 
for plikt til å betale erstatning eller vederlag for eventuelle skader eller ulemper utslippet kan 
medføre for andre, j.fr. §10 i Forurensningsloven. Eieren skal derfor forvisse seg om at det ikke 
er private vannanlegg i området som kan forurenses av utslippet, og at det ellers ikke vil 
medføre ulempe for andre.  

2. Ferdigattest kan utstedes etter søknad når vilkår etter plan- og bygningslovens § 21-10 er 
oppfylt. Søker skal bekrefte at byggets eier er overlevert tilstrekkelig dokumentasjon som 
grunnlag for driftsfasen, gjennomføringsplan skal være innlevert, ajourførte tegninger og 
situasjonskart skal foreligge, jfr SAK10 § 8-1.  

3. Grunnlag for utregning av septikavgift og/eller tømmefrekvens endres når ferdigattest er gitt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VEDLEGG 4. INFORMASJON OM KLAGERETTIGHETER 

 


