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Delegert vedtak - tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann 
Eiendommen gnr/bnr 58/1 
 
Vi har mottatt søknad om utslippstillatelse. Søknaden gjelder både rehabilitering og nytt utslipp, totalt 
for 10 pe. Komplett søknad ble mottatt 13.9.2021.  
   
Søknaden innvilges med vilkår (se vedlegg 2) 
Tillatelsen omfatter både byggetillatelse for etablering av et minirenseanlegg og etterpolering i 
infiltrasjonsgrøft - samt utslippstillatelse for 10 pe. 
 
I vedlegg 1 – 4 finner du det formelle vedtaket, vilkår, kommunens vurdering, samt informasjon om 
klagerettigheter.  
 
Faktura ettersendes, med behandlingsgebyr for rehabilitering av eiendommens avløpsanlegg (70 % av 
ordinært gebyr) blir kr. 5.300, -. 
  
 
Lykke til med arbeidet! 
Med hilsen 

Bente Solem 
Ingeniør 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 
 
Kopi: 
Robo Holding AS v/Rolf Evjen (bistand søknad) 
Løhre VVS AS (ansvarlig søker) 
Kommuneoverlegen   
Intern mottaker plan og byggesak 
Remidt IKS  
 
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 79/21 etter delegert myndighet fra Plan og miljøutvalget. 
 
Du underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: 
Skaun kommune gir tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann fra eiendom gnr/bnr 58/1.  
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 10 pe. Tillatelsen er gitt 
med hjemmel i forurensningsloven § 11. 
Løsningen kommunen har gitt tillatelse til, er et kjemisk/biologisk minirenseanlegg, type Biovac FD 
10N GRP med etterpolering i infiltrasjonsgrøft.    
 
VEDLEGG 2: Vilkår: 
 
Tillatelse gis på bakgrunn av de opplysninger som følger av komplett søknad mottatt 13.9.2021.  
 
Vilkår for tillatelsen:  

 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 Miljøblad nr. 52 (minirenseanlegg), samt 
Miljøblad nr. 59 (infiltrasjon). Følgende må sendes inn før ferdigattest kan gis: 

o Serviceerklæring med underskrift av både firma og anleggseier. 

 Sammen med anmodning om ferdigattest må det sendes inn et kart i målestokk 1:500 eller 
1:1000. Kartet må vise alle rør og komponenter i anlegg, inkludert infiltrasjonsareal. Det må 
sendes inn kartkoordinater på alle anleggets komponenter (kof-fil).  

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

 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      13.9.2021 
2. Situasjonskart         13.9.2021 
3. Dokumentasjon av rensegrad/kornfordelingsanalyse     13.9.2021 
4. Gjenpart av nabovarsel        13.9.2021  
5. Erklæring om ansvarsrett       13.9.2021 
 
 
Tiltakshaver:                                           Toril Melby 

Ansvarlig søker:                                            Løhre VVS AS / ROBO Holding AS 

Ansvarlig prosjekterende:                                            Løhre VVS AS 

Ansvarlig utførende 

Type tiltak: 

                                          Løhre VVS AS 
                                          Bygging av avløpsrenseanlegg 

Type anlegg:                                            Kj.e/biol. minirenseanlegg med etterpolering 

Resipient:                                            Ånøya 

  

 
 
Beskrivelse av tiltaket: 
Det søkes om utslippstillatelse, og tillatelse til tiltak for bygging av et avløpsanlegg for eiendom 
gnr/bnr 58/1, og tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann tilsvarende 10 pe fra eiendommen. Det 
søkes om utslippstillatelse i forbindelse med rehabilitering av eksisterende utslipp (5 pe) og nytt utslipp 
(5 pe) på eiendommen.     
 
Anlegget planlegges som minirenseanlegg med etterpolering i infiltrasjonsgrøft. Hele anlegget er vist 
plassert på tiltakshavers eiendom. 
 
 

Skisse hentet fra søknaden (ikke i 
målestokk).  
 

      
 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sentrale opplysninger hentet fra søknaden: 
Det opplyses i søknaden at det har blitt foretatt grunnundersøkelser. Sjakting med jordbor på to steder 
har vist uegnet grunn for infiltrasjon. Det ble ved tredje boring funnet sand. Gravemaskin ble engasjert 
og det ble funnet utlagt sand i ca. 50 cm tykkelse over landbruksdrens. Her ble det foretatt synketest 
som viste infiltrasjonskapasitet på 26,93 liter/m2/døgn.  
Det opplyses i søknaden at tabell nr. 2 i Miljøblad nr. 59 (etterpolering) er lagt til grunn. Det opplyses 
at ut fra dimensjonerende vannmengde (2000 liter/døgn) beregnes infiltrasjonsarealet til 20 meter, Ø 
75 selvfall.  
Det opplyses at utslippet for-renses i et Biovac FD10N GRP minirenseanlegg, og at det etableres 
slamsikring / prøvetakingskum.  
 
Forhold til aktuelt lovverk 
Eiendommen har beliggenhet innenfor kommuneplanens arealdel for Ånøya. Eiendommen er i planen 
satt av til LNFR for tiltak basert på gårdens ressursgrunnlag. Etablering av et nytt utslipp anses å være i 
henhold til kommuneplanens bestemmelser. 
 
Den aktuelle eiendommen 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 utbygging likevel kommer, vil 
et eventuelt pålegg om tilkobling vil bli vurdert etter kommunens retningslinjer for tilkobling.   
 
 

Anleggets prosjekterte/dimensjonerte størrelse (pe) 10 

Antall boenheter på eiendommen (opplysninger fra matrikkel) 2 

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

Hvilke eiendommer er tilkoblet 
 

Vannklosett installert (ja/nei). Ja 

 

Utført overflatekartlegging:  

 

Ja 

Utført grunnundersøkelse:  Ja  

Utført infiltrasjonstest (ja/nei) 

Utført skovelboring (ja/nei) 

Utført inspeksjonsbor (ja/nei) 

Utført sjakting (ja/nei) 

Ja  

Ja 

 

Ja 

   

 

 

  

  



Kommunens vurdering av omsøkte anlegg   
Det er søkt om utslippstillatelse for utslipp av sanitært avløpsvann for 10 pe.  
Anlegget er beskrevet med rensing av utslippet via biologisk/kjemisk minirenseanlegg, med 
etterpolering i stedlige masser (infiltrasjon). Anlegget skal tømmes i etter henvisning fra leverandør. 
Tømming skal foretas gjennom kommunen.  
 
Tillatelsen forutsetter at vilkår oppfylles som oppgitt i vedlegg 2 Vilkår.  
 
Det forutsettes at anlegget prosjekteres i henhold til Miljøblad nr. 52 (minirenseanlegg) og Miljøblad nr. 
59 (infiltrasjon).  
På bakgrunn av opplysninger gitt i søknad og krav om ettersending av dokumentasjon (vilkår), vurderer 
kommunen det planlagte anlegget til å kunne rense tilfredsstillende, og i henhold til rensekravene for 
området.  
 
Forurensningsfare:  
Mottakende resipient stedlige masser og etter hvert Ånøya. Ånøya er vann-nett.no klassifisert til å ha 
«moderat» økologisk tilstand. Nytt utslipp tillates likevel da rehabilitering av eksisterende utslipp, samt 
dobbel rensing fra de to boenheter, forventer å bidra positivt og redusere forurensningen totalt.    
  
Med etablering av nytt renseanlegg, med 
etterpoleringsløsning i stedlige masser, forventes det at 
forurensningen vil sikres godt.  
 
Søknaden opplyser at det ikke er lokale 
drikkevannsbrønner nedstrøms utslippet, samt at ingen 
brukerinteresser forventes å bli berørt. 
Grunnvannsdatabasen Granada viser ingen 
grunnvannsbrønner er nærmere enn 300 meter fra 
utslippsområdet.    
 
 
 
Slamtømming.  
Slamavskiller skal inngå i kommunens 
slamtømmeordning. Det må sendes inn en vurdering 
av behøvd tømmefrekvens for anlegget.  
 
Nabovarsel.  
Tiltaket er nabovarslet. Ingen kommentarer eller klager 
er levert innen frist for tilbakemelding. Nærmeste naboer til utslippet har samtykket til tiltaket.  
 
 
Erklæringer.  
Eventuelle andre rettighetserklæringer må tinglyses før ferdigattest kan gis. Komplett kopi av 
serviceerklæring, med underskrift av anleggseier, må sendes inn før ferdigattest kan gis.  
 
Hensynssoner.  
Ifølge søknaden er det ikke spesielle hensyn som må ivaretas ut over hensyn beskrevet under 
forurensningsfare. 



 
Kulturminner.  
Vi kan ikke se at det er registrert 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)  
 
Løhre VVS AS / ROBO Holding AS  SØK søknad renseanlegg spredt bebyggelse  
Løhre VVS AS     PRO prosjektering renseanlegg spredt bebyggelse  
Løhre VVS AS     UTF utførelse av renseanlegg og avløpsledninger 
Løhre VVS 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.  
 
 
 



Vedtak:


