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Rådhusvegen 39 
2770 Jaren 

 
KLAGE PÅ VEDTAK  

AVSLAG PÅ SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE   
GNR. 196 BNR 3 

 

TILTAKSHAVER: JARMAN ROBERT LINDSØEN 
 
Viser til: 
Saksprotokoll klage på avslag på utslippssøknad , ref. 19/00768. Behandlet i klagenemda den 
2.12.2019 sak 1/19 
196/3- Avslag på søknad om utslippstillatelse, dato 9.11.2020, ref.19/00768-22 
196/3- Forlenget klagefrist, dato 17.12.2020, ref.19/00768-23 
196/3- Klagebehandling etter §31 i forvaltningsloven, dato 11.2.2021, ref. 19/00768-28 
 
På vegne av tiltakshaver klages det på vedtak i sak nr.19/00768-22. Avslag på søknad om 
utslippstillatelse. Klageadgang etter forvaltningslovens §28, er klagefristen 3 uker etter mottak 
av brev om avslag.  
Klagefristen utgikk den 30.11.2020.  Etter at ansvarlige søker ba om utsettelse på grunn av 
lengere sykefravær, ble det gitt ny frist til 1.1.2021. Da også denne frist heller ikke kunne 
overholdes på grunnlag av at ansvarlig søker fortsatt var sykmeldt. Klagebehandling etter 
forvaltningslovens §31 (oversitting av klagefristen) a) og b) mener vi at klagen kan tas under 
behandling.   
 
Søknad på utslippstillatelse er avslått med hjemmel i lokal forskrift for utslipp av sanitært 
avløpsvann fra boliger, hytter og lignende i Gran kommune §12 tredje ledd og med bakgrunn i 
klagenemdas vedtak i sak 1/19. 
Kommunens avslaget er begrunnet med at det ikke er fremkommelighet for tynger kjøretøy på 
dagens adkomstveg, og etterkommer derfor ikke kravet om helårsveg. Vegen er for smal, 
svingete og bratt. 
Eiendommene gnr.196 bnr.6 Westhagen og gnr.198 bnr.18 Bråtan som ligger på nedsiden av 
omsøkt eiendom, disse har felles adkomstveg med omsøkt eiendom gnr.196 bnr.3 Paalsrud.   
 
Eiendommen gnr.196 bnr.6 Westhagen har 2 stk. separate avløpsanlegg for fullt utslipp. 
Anlegg for fritidsbolig har slamavskiller 4m3 med tre- kammer og infiltrasjon. 
Anlegg for anneks har slamavskiller 4m3 med tre-kammer og infiltrasjonsbasseng 40m2. 
Tillatelse gitt 28. september 2018. Anleggene er underlagt forskrift om tømming.  
 
Gnr.196 bnr.18 Bråtan har separat avløpsanlegg for gråvann, som ble godkjent av Gran 
kommune den 15. september 1997. Anlegget består av infiltrasjonsgrøft og slamavskiller     to- 
delt med volum 1 m3, se vedlegg 3 kontroll og godkjenning. Anlegget er underlagt forskrift om 
tømming, med avgift. Se vedlegg 3. 
 
Avstand fra Fjordlinna til gnr.196 bnr.6 Westhagen er målt på kart til å være ca.185 meter. 
Avstand fra Fjordlinna til gnr.196 bnr.18 Bråtan er målt på kart til å være ca.365 meter. 
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Avstand fra Fjordlinna til gnr.196 bnr.3 Paalsrud er målt på kart til å være ca.565 meter. 
Avstand på veg fra gnr.196 bnr.6 Westhagen til gnr.196 bnr.3 Paalsrud er ca.380 meter. 
Avstand på veg fra gnr.196 bnr.18 Bråtan til gnr.196 bnr.3 Paalsrud er ca.150 meter. 
Vegen beskaffenhet er i dag dårligst fra Fjordlinna og opp til gnr. 196 bnr.18 Bråtan. 
Det vanskeligste partiet av vegen er nedenfor gnr.196 bnr.18 Bråtan og gnr.196 bnr.6 
Westhagen. Vegen er her svingete og bratt. Det er ikke veggrøfter og stikkrenner for bortleding 
av overvann, noe som vegen bærer preg av i dag. Samt at vegetasjon vokser inntil vegen. 
Se vedlegg 1 kartutsnitt i målestokk 1: 1500 (punkter hvor bilder er tatt fra er vist på 
kartutsnittet). Se vedlegg 2, bilder 1- 17 
 
Vegen fra gnr.196 bnr.18 Bråtan og opp til gnr.196 bnr.3 Paalsrud er en rett strekke hvor 
vegen er i bedre forfatning.  
Det er lagt til rette for at tømmebil kan snus inne på gnr. 196 bnr.3 Paalsrud. 
Se vedlegg 2, bilder 10 - 17. 
 
Adkomstvegen fra Fjordlinna til gnr.196 bnr.3 Paalsrud er driftsveg for gnr.196 bnr.1,4,8 
Steinsrud. 
Det vil si at eiendommene som har bruksrett til vegen har felles drift og vedlikeholds ansvar. 
Da eiendommene gnr.196 bnr.6 Westhagen og gnr.196 bnr.18 Bråtan har septiktanker som 
skal tømmes i henhold til tømmeforskriften, har de ansvar for at vegens fremkommelighet er i 
tråd med den lokale forskriftens §12 (dersom det ikke er gitt unntak fra dette).    
 
Da søknad om utslippstillatelse avslås med bakgrunn for at det ikke er helårsveg for tyngre 
kjøretøy, kan vi ikke se at dette er relevant da det er godkjent fremkommelighet for tømming 
av septiktanker på eiendommene gnr.196 bnr.6 Westhagen og gnr.196 bnr.18 Bråtan. 
Vi mener at fremkommelighet for tømmebil i dag er bedre på strekningen fra gnr.196 bnr.18 
Bråtan og opp til gnr.196 bnr.3 Paalsrud, enn fra Fjordlinna og opp til gnr.196 bnr.6 
Westhagen og gnr.196 bnr.18 Bråtan. 
 
Tømming av septiktanker har etter forskriften en syklus på annen hvert år. Derfor bør det ikke 
legges opp til tømming der hvor det kan være noe utfordrende å tømme på vinterstid, der bør 
tømming skje i sommermånedene. Dersom det vil bli nødvendig med tømming vinterstid, vil 
det kunne finnes løsninger på dette, dersom tømmebil får vanskelighet med å komme frem.  
I en krisesituasjon må enn kunne benytte seg av landbrukstraktor med gjødseltank eller annet 
egnet utstyr, som frakter septiken fra eiendommen og ned til Fjordlinna, eller til dit 
tømmebilen kan komme, for så å føre septiken over på denne. 
Dette vil også måtte gjelde for de etablerte anleggende som ligger langs den samme vegen.  
 
Vi viser til sentral og lokal tømmeforskrift hvor det ikke stilles spesifikke krav til vegens bredde 
eller stigning. Kun at det skal være helårs fremkommelighet for tømmebil.  
Vi er enige i at vegen fra Fjordlinna og opp til eiendommene må bli i en bedre forfatning. Det 
vil si at det må ryddes vegetasjon langs vegen, det må etableres veggrøfter, nedlegging av 
stikkrenner der dette er nødvendig, og at vegen gruses opp. Dette er et felles ansvar for de 
som har vegrett. Vegen blir på vinterstid brøytet fra Fjordlinna og opp til Paalsrud. 
Viser til vedlagt e. post fra Grethe Johnsrud og Helge Brynie som bekrefter at Paalsrud har 
vegrett. Se vedlegg 6. 
 
Etter mottatt opplysning har eiendommen gnr.196 bnr.3 Paalsrud som tidligere har vært en 
gammel husmannsplass, før den ble endret til fritidsbolig, hatt innlagt vann fra brønn. Det har 
vært vannrør fra brønn og inn på kjøkkenet, hvor det var håndpumpe og utslagsvask. Det vil si 
at det har vært utslipp av gråvann på eiendommen, før det kom forskrift om dette.  
Se vedlegg 2, bilde 18 som viser håndpumpe og utslagsvask, som ble demontert da kjøkkenet 
ble ombygd.  
Vi er av den formening om at en eiendommen som har et gammelt utslipp er et lovlig utslipp 
selv om anlegget ikke er i henhold til dagens forskrifter.  
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Eiendommen har da rett til å søke om ny utslippstillatelse, som er i henhold til gjeldende 
forskrifter.  
 
I sak 1/19 Klagenemdas vedtak 2.12.2019: Ved en eventuell senere etablering av ny 
adkomstveg med helårs fremkommelighet for tankbil og tyngre kjøretøy, kan det vøre 
muligheter for avløpsanlegg på eiendommen.  
Viser til vedlagt kopi av e. post til Gran kommune v/ Espen Risendal, dato 24. august 2020. 
Vedlagt e. post fra Gran kommune v/ Trude Øverli, dato 25. august 2020. 
Det ble foretatt befaring sammen med Jordskifteretten, advokat, tiltakshaver, grunneier og 
undertegnede, for å se på mulighet for ny adkomstveg til gnr.196 bnr.3 Paalsrud fra 
Mogervegen. Grunneier Grethe Johnsrud og Helge Brynie aviste muligheten for å etablere ny 
adkomstveg fra Mogervegen og over gnr.196 bnr.1,4,8 Stensrud. På grunnlag av dette ble det 
ikke gjort noe mere for å se på alternativer for ny adkomstveg, da det i dag foreligger vegrett 
til gnr.196 bnr.3 Paalsrud, på gnr.196 bnr.1,4,8 Steinsrud. Se vedlegg 4 og 5. 
  
 
 
Mvh 

Ingeniør SHagen 
 
Sverre Hagen 
 
Vedlegg nr. 1 - 6 
 
Kopi til: Jarman Robert Lindsøen 
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