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Delegert sak
Vår dato
18.08.2022

Vår referanse
TOKL/2022/842-4

Deres referanse

Vår saksbehandler
Tore Kleffelgård

Direkte telefon
91896078
Vedtak nr: 22/96

Deres dato

Ann Magritt Loe
Dovrevegen 751
7345 Driva

46/1 - Byggetillatelse for avløpsanlegg og utslippstillatelse for avløpsvann, Ann
Magritt Loe.
Oppdal kommune gir Ann Magritt Loe tillatelse til å etablere avløpsanlegg og slippe ut sanitært
avløpsvann fra eiendommen gnr 46 bnr 1 i Dovrevegen 751 på nærmere gitte vilkår.
Behandlet av: Miljø
Saksdokumenter
1. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann, mottatt 16.05.2022 samt infiltrasjonstest mottatt
17.08.2022.
2. Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
Saksopplysninger:
Ann Magritt Loe søker om utslippstillatelse av sanitært avløpsvann fra 2 boliger på eiendom gnr. 46 bnr.
1 i Dovrevegen 751. Det søkes om å få godkjent et avløpsanlegg for samlet avløp hvor avløpet føres via
tre-kamret slamavskiller på 7 m3 med 60 m2 infiltrasjonsgrøft. Anlegget erstatter et tidligere anlegg. Det
er vegadkomst til avløpsanlegget.

Ansvarlig foretak: Oppdal Rørservice AS.
Tiltakshaver er: Ann Magritt Loe.
Det skal betales et gebyr for behandling av søknad om utslippstillatelse på kr. 6 500,- for anlegg der
utslippet er < 15 pe, jf gebyrregulativ fastsatt av kommunestyret 18.11.2021, pkt 7.1 a. Faktura
ettersendes tiltakshaver.
Saken avgjøres av fagansvarlig miljø i hht. gjeldende delegeringsreglement for Oppdal kommune.
Landskaps-/miljøhensyn:
Dersom avløpsanlegget utføres forskriftsmessig, forutsettes det små eller ingen negative konsekvenser
for miljøet.
Vurdering:
Postadresse
Inge Krokanns veg 2
Telefon
7340 OPPDAL
Telefaks
Epost: post@oppdal.kommune.no

Rådhuset
72 40 10 00
72 40 10 01

Bankgirokonto
4202 44 62220
Konto for skatt

Organisasjonsnr.
964 983 003
6345 06 16348
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Et avløpsanlegg med infiltrasjon av samlet avløp er en god løsning der det er gode grunnforhold. Ved
riktig utforming og drift oppnås det svært god rensing og driftssikkerhet.
Når man skal beregne størrelsen på forventet utslipp - forventet antall personekvivalenter (pe) – må man
ta utgangspunkt i maksimum antall personer i boligen til samme tid. Videre bør avløpsanleggets
størrelse vurderes i et perspektiv på minimum 10 år. Det er svært viktig at avløpsanlegget er riktig
dimensjonert i forhold til utslippets størrelse.
For denne boligen etableres en tre-kamret slamavskiller på 7m3. Det er beregnet at nødvendig lengde på
infiltrasjonsgrøft er 3 x 20m2.
Grunnforholdene er avgjørende for hvilken filterløsning som velges, og hvordan oppbyggingen av
infiltrasjonsgrøften må være. Anlegget skal derfor prosjekteres og bygges i samsvar med VA /Miljø-Blad
59, lukkede infiltrasjonsanlegg.
Avløpsanlegget skal plasseres minst 10m fra bekk, elv eller vann. Anlegget tømmes gjennom kommunal
tømmeordning for slam.
Krav til adkomst skal være i samsvar med kommunens tømmeforskrift (FOR-2020-12-16-3117) § 2-5.
Slamavskilleren skal tømmes helt for slam ved behov og ikke sjeldnere enn hvert 2. år.
Det er også en forutsetning at ansvarshavende utfører arbeidet med anlegget.
Vedtak
 Oppdal kommune gir med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-4 byggetillatelse for
avløpsanlegg på eiendommen gnr 46 bnr 1 i henhold til søknad.
 Oppdal kommune gir med hjemmel i Forskrift om begrensning av forurensning
(forurensningsforskriften) § 12-5, Ann Magritt Loe tillatelse til å slippe ut sanitært avløpsvann fra
eiendommen gnr 46 bnr 1 i Dovrevegen 751.
Tillatelsen gis på bakgrunn av de opplysninger som følger av søknad mottatt av Oppdal kommune den
16.05.2022, og de vilkår som her settes:
- Samlet avløp føres via tre-kamret slamavskiller på 7 m3 med 3x20m2 infiltrasjonsgrøft.
- Slamavskiller tømmes gjennom kommunal tømmeordning, hvert 2. år
- Anlegget skal prosjekteres og bygges i samsvar med VA /Miljø-Blad 59, lukkede
infiltrasjonsanlegg.
- Utslippet skal til enhver tid tilfredsstille kravene i forskrift om forurensing §§ 12-7 til 12-13 og som
angitt i søknaden.
- Oppdal Rørservice AS har erklært ansvarsrett for avløpsanlegget. Det forutsettes at
ansvarshavende utfører arbeidet med anlegget og i henhold til de til enhver tid gjeldende
bestemmelser.
- Den som har fått utslippstillatelse er ansvarlig for at anlegget vedlikeholdes og drives
forskriftsmessig slik at det til enhver tid virker etter hensikten.
- Den som har fått tillatelsen, plikter å la representanter for forurensningsmyndighetene eller de
etater og institusjoner forurensningsmyndighetene bemyndiger, inspisere anlegget til enhver tid.
- Hvis forurensningsmyndighetene finner det påkrevet, skal den som har fått utslippstillatelsen
foreta ytterligere rensing av avløpsvannet, eller gjennomføre andre tiltak, alt etter nærmere
bestemmelse.
- Utgifter til nødvendige undersøkelser i denne forbindelse dekkes av den som har fått tillatelsen.
Ferdigattest:
Ansvarlig firma skal sørge for at det søkes om ferdigattest når tiltaket er ferdig. Anlegget kan ikke tas i
bruk før ferdigattest er utstedt av Oppdal kommune.
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Det gjøres oppmerksom på parters rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter i medhold av
forvaltningslovens § 18, jf. § 19.
Saken er behandlet administrativt i flg kommunens delegasjonsreglement.
Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningsloven § 28. Frist for klage er 3 uker fra vedtaket er
mottatt. Eventuell klage stiles til Oppdal kommune, Plan og forvaltning.
Med hilsen

Tore Kleffelgård (e.f)
saksbehandler
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og innehar ingen signatur.

Kopi til:
OPPDAL RØRSERVICE AS

Storlidalsvegen 202
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