Saksbehandler:
Direkte telefon:
Vår ref.:
Arkiv:
Deres ref.:

Torild Berg

Dato:

01.11.2018

18/38641
GBNR-115/117, FA-M00

Anleggsgartnerfirmaet Stensland Og Meum As
Nesalleen 39
3124 TØNSBERG

Utvalg
Hovedutvalg for kommunalteknikk

Saksnummer
1081/18

Gbnr 115/117 - Holmsbrekkene 21 - Godkjent søknad om
utslippstillatelse og etablering av minirenseanlegg

Utslippstillatelse
I medhold av forurensningsforskrifte § 12-5 godkjennes søknad om utslippstillatelse fra 1 bolig og 1
fritidsbolig til minirenseanlegg for 10pe med etterfølgende rensning i infiltrasjonsanlegg.

Tiltaket unntas fra søknadsplikt etter plan- og bygningsloven
Tiltaket er i samsvar med plan og unntas fra søknadsplikt i medhold av plan- og bygningsloven § 20-5,
første ledd bokstav g. Det er ikke krav til nabovarsling av tiltak som unntas fra søknadsplikt.
Godkjenning av foretak
Anleggsgartnerfirmaet Stensland og Meum AS har sentral godkjenning innenfor omsøkte fagområder og
tiltaksklasser for dette tiltaket i henhold til punkt 1.3. i Standard abonnementsvilkår for vann og avløp,
administrative bestemmelser.
Hjemmelsgrunnlag
Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolig, fritidsbolig og lignende i Færder kommune, samt
forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 12 Krav til utslipp av
sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende.
Saksopplysninger
Eiendommen er bebygd med en helårsbolig og en fritidsbolig. Eiendommen har vann fra privat
vannkilde. Eksisterende slamavskiller erstattes med minirenseanlegg med etterpolering i eksisterende
infiltrasjonsanlegg.
Eiendommen ligger i et område hvor det er lite sannsynlig at kommunen anlegger nytt avløpsanlegg.
Sanitærsøknaden behandles i GeoSak ordrenr. 18/2590.
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Tillatt løsning
Tillatelsen gis på bakgrunn av opplysninger gitt i søknaden. Det etableres et minirenseanlegg av typen
Biovac FD 10N GRP for 10pe. Renset vann fra minirenseanlegget føres videre til eksisterende
infiltrasjonsanlegg. Det er ikke vedlagt dokumentasjon om tilstanden til rørene som fører avløpsvannet
til infiltrasjonsanlegget, og det er ikke dokumentert alder og tilstand til infiltrasjonsanlegget, i søknaden.
Denne godkjenningen av søknad om utslippstillatelse fritar ikke tiltakshaver for ansvaret med at hele
anlegget til enhver tid skal fungere som forutsatt.
Forutsetninger for tillatelsen
 Utslippet etableres og drives i samsvar med forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolig,
fritidsbolig og lignende i Færder kommune, §§ 6 – 9.
 Anlegget utformes og plasseres som beskrevet i forskrift og typegodkjenning.
 Rensekravet for minirenseanlegg settes til minimum 90% tot-P, minimum 90% BOF-5 og under
1000 E.coli pr. 100 ml (badevannskvalitet).
 Ved naturlig infiltrasjon i grunnen må anlegget ikke komme i konflikt med andre
brukerinteresser (f.eks. brønn).
 Det må inngås en serviceavtale i henhold til typegodkjenning for anlegget, med kopi av
servicerapporter til kommunen ved årlig rapportering.
 Tømming av minirenseanlegg klasse 1 skal inngå i kommunens tømmeordning med tømming 1
gang i året. Nødvendige ekstratømminger bestilles fra kommunens tømmefirma.
 Lokket på tanken må være lett tilgjengelig og forsvarlig sikret.
 Det forutsettes at eventuelle varige terrenginngrep er godkjent av byggesak.
 Det må være adkomstvei til anlegget for en tømmebil.
Gebyr
Saksbehandlingsgebyr for behandling av utslippstillatelse på kr 2.500 ettersendes til tiltakshaver.
Ferdigmelding
Ferdigmelding skal innsendes så snart som mulig. Ledninger, plassering av minirenseanlegget og
infiltrasjonsanlegg, samt eventuelle kummer inntegnes på situasjonskart og målsettes fra faste punkter.
Ferdigmeldingen leveres i GeoSak.
Klageadgang
I henhold til forvaltningslovens § 28 er det anledning til å klage på dette vedtaket. Fristen for klage er 3
uker etter at vedtaket er mottatt. En eventuell klage sendes Færder kommune, Postboks 250 Borgheim,
3163 Nøtterøy.
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