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196/3 - Klage på avslag på utslippssøknad 

Rådmannens innstilling: 
Vedtak om avslag på søknad om utslippstillatelse for fritidsbolig med adresse Fjordlinna 486 på 
eiendom med gnr./bnr. 196/3 opprettholdes. 
  
 
Saksdokumenter Vedlagt 
1-Søknad om utslippstillatelse fra 2019 
2-Uttalelse fra NORVA24 om tømming av anlegg 
3-Situasjonsplan og lengdeprofil  
4-Avslag på søknad om utslippstillatelse 2019  
5-Korrespondanse vedrørende vedtak  
6-Klage på vedtak om utslipp fra privat avløpsanlegg 
7-Bekymringsmelding fra nabo vedrørende ferdsel over landbrukseiendom og tiltak 
8-Supplering fra eier til klage på avslag  
9-Forespørsel fra nabo om innsyn i dokument    
10-Svar på forespørsel om innsyn 
11-Uttalelse fra nabo om vegbruk 
12-Saksfremlegg – klagenemda 2019 

    Nei 
     Nei 
     Ja 
     Nei 
     Nei 
     Nei 
     Nei 
     Nei 
     Nei 
     Nei 
     Nei 
     Nei 

13-Vedtak KLA, sak 1/19 – Klage på avslag på utslippssøknad    Ja 
14- Orientering om klagesak        Nei 
15-Pålegg om fjerning av slamavskiller og vanninntak     Nei 
16-Utsagn fra Sverre Hagen om uenighet rundt avslagsgrunnlag    Nei 
17 – 19 Svar og videre korrespondanse om veg og tidligere vedtak   Nei 
20-Søknad om utslippstillatelse        Ja 
21-Svar på nabovarsel med bildevedlegg      Ja 
22- Avslag på søknad om utslippstillatelse      Ja 
23-28 – Korrespondanse og opplysninger vedrørende klagefrist og klagebehandling Nei 
29-Klage på søknad om utslippstillatelse med vedlegg     Ja 
 

Oppsummering 
Søknad om utslipp og etablering av avløpsanlegg for fritidseiendommen Paalsrud, gnr/bnr 196/3, 
fikk avslag på grunn av manglende oppfylling av kravet om helårsveg for tyngre kjøretøy. Det er 
også tidligere gitt avslag på utslippssøknad for samme eiendom med samme begrunnelse, men da 
med annen ansvarlig søker. Denne ble behandlet i klagenemda i 2019. 

 
 

Saksgang Møtedato 
Klagenemnda             
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Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Gran kommune fikk i 2018 melding fra naboer om nedsatt tank på fritidseiendommen Paalsrud med 
gnr. 196/3, adresse Fjordlinna 486. Venåsen Rørservice AS bekreftet å ha utført arbeidet uten 
søknad, og søkte utslippstillatelse for etablering av infiltrasjonsanlegg for fullt utslipp den 
26.04.2019. Søknaden ble avslått i vedtak av 18.06.2019 begrunnet i manglende helårsveg for tyngre 
kjøretøy og hjemlet i Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og 
lignende i Gran kommune, § 12 tredje ledd om ankomst og plassering av slamavskiller og § 13 tredje 
ledd om at alle anlegg skal inngå i kommunens tømmeordning.  
 
Vedtaket ble påklaget og behandlet i klagenemda i sak 1/19 den 02.12.2019. Avslaget ble 
opprettholdt. Det ble presisert at det ved en eventuell senere etablering av ny atkomstveg som 
tilfredsstiller kravene til helårsveg for tyngre kjøretøy, vil det kunne være muligheter for etablering 
av avløpsanlegg på eiendommen. Ulovlig etablert tank og vanninntak ble pålagt fjernet i tråd med 
klagenemdas vedtak. I etterkant av forrige avslag og klagebehandling ble arbeidene likevel videreført 
på eiendommen, med blant annet arbeider med vann og avløp og bygging av bad i bygningen. Dette 
ble kommentert i vedtaksbrevet. Pålegget om fjerning av slamavskiller og vanninntak er ikke 
påklaget, men heller ikke etterkommet. 
 
Ingeniør Sverre Hagen overtok saken for tiltakshaver. Han var uenig i bakgrunnen for tidligere avslag 
på eiendommen. Han ble gjort kjent med tidligere saksgang og endelig vedtak fattet i klagenemda.  
Gran kommune mottok ny søknad om utslippstillatelse for eiendommen den 28.09.2020. Det var ikke 
etablert ny eller gjort vesentlige endringer av eksisterende adkomstveg. Søknaden ble avslått i vedtak 
av 09.11.2020 med begrunnelse i manglende helårsveg for tyngre kjøretøy og med henvisning til 
tidligere vedtak i klagenemda for samme eiendom. 
 
Ingeniør Sverre Hagen varslet fra første stund at han hadde til hensikt å påklage vedtaket. På grunn 
av sykdom ble klagen på avslaget levert først den 12.03.2021. I klagen vises det til eiendommer med 
utslippstillatelser lenger ned i samme atkomstveg, sommertømminger og bruk av spesialutstyr ved 
behov vinterstid. I tillegg vises det til manglende spesifisering av kravene om helårs 
fremkommelighet for tyngre kjøretøy i lokal forskrift. 
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Konsekvenser 
Lover og forskrifter 
Søknad om utslippstillatelse for anlegg med utslipp mindre enn 50 pe, behandles etter Lov om vern 
mot forurensning og om avfall (forurensingsloven), Forskrift om begrensning av forurensning 
(forurensingsforskriften) Kapittel 12 og Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, 
hytter og lignende i Gran kommune. I tillegg behandles søknader nyetableringer og rehabiliteringer 
av avløpsanlegg i henhold til Plan- og bygningsloven.  
 
Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Gran kommune, 
§12 tredje ledd: Slamavskilleren skal plasseres og utformes slik at tømming av slam fra hvert kammer 
er godt mulig med tankbil. Dette medfører at det ikke må være mer enn 50 meter til helårsvei med 
bæreevne for tyngre kjøretøy og ikke ha større høydeforskjell fra bunn slamavskiller til nivå for tankbil 
enn 6 meter.  
 
Lokal forskrift om tømming av private septiktanker/slamavskillere gir krav om tømming av slam for 
alle anlegg i Gran kommune og Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter 
og lignende i Gran kommune, § 13: tredje ledd: Alle anlegg skal inngå i kommunens tømmeordning 
for septiktanker/slamavskillere. 
 
Klagebehandling reguleres av forvaltningsloven. Klager innkommet etter klagefrist, vurderes 
behandlet etter §31 (oversetting av klagefristen): 
Selv om klageren har oversittet klagefristen, kan klagen tas under behandling såframt 
a) parten eller hans fullmektig ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller for å ha drøyd med  

klage etterpå, eller 
b) det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd. 
Ved vurderingen av om klagen bør tas opp til behandling, skal det også legges vekt på om endring av 
vedtaket kan medføre skade eller ulempe for andre. 
Klagen kan ikke tas under behandling som klagesak dersom det er gått mer enn ett år siden vedtaket 
ble truffet. 
 
Eksisterende planer 
Hovedplan VA 
 
Gjeldende vedtak 
Vedtak KLA, 02122019, sak 1/19, Klage på avslag på utslippssøknad 
 
Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Gran kommune, 
vedtatt 21.10.2008. 
 
Økonomi 
Rådmannens innstilling vil ikke medføre økonomiske konsekvenser.  
Eventuelle åpninger for andre løsninger enn tømming med konvensjonell tankbil vil kunne påvirke 
tømmegebyr dersom mange anlegg må tømmes med spesialutstyr. 
 
Bemanning 
Rådmannens innstilling gir ingen konsekvenser for bemanning.  
Dersom det vedtas å åpne for andre løsninger enn tømming med konvensjonell tankbil, vil dette 
kunne medføre merarbeid i forhold til oppfølging av vilkår. Ved en betydelig økning av slike anlegg 
kan dette medføre økt bemanningsbehov. 
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Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Klagebehandling 
Det er opplyst om klageadgang og klagefrist i henhold til forvaltningsloven § 28 i vedtaksbrevet. 
Klagefristen er 3 uker. Saksbehandler ble tidlig varslet om at ansvarlig søker ønsket å benytte seg av 
klageretten, men at han på grunn av sykdom var forhindret i å klage innen frist. Selv om klagefristen 
er oversittet, kan klagen tas til behandling etter forutsetninger gitt i forvaltningsloven § 31. I denne 
saken har vi vurdert at klagen kan behandles uten at det vil medføre skade eller ulempe for andre. 
Det er innkommet en uttalelse etter nabovarsel som blant annet omhandler plassering av prosjektert 
løsning, dette må vurderes ved detaljbehandling av utslipps løsningen ved en eventuell omgjøring av 
vedtaket etter klagebehandling. 
 
Vurdering av adkomstveg 
Adkomstvegen fra Fjordlinna til eiendommen er om lag 500 meter lang målt i kart og med 70 
høydemeter stigning. Ut fra profilene utarbeidet fra kart og befaringer på stedet er det klart at veien 
er svært bratt, smal og har svinger som antas vanskelig å passere med større kjøretøy. 
Samferdselsavdelingen i Gran kommune anbefaler ikke større stigning enn maksimalt 12,5 % på 
denne typer veier, altså 1 høydemeter stigning pr 8 meter. De bratteste partiene på denne veien har 
en stigning på 1 høydemeter pr 4,5 meter. Vegen tilfredsstiller ikke anbefalingene fra 
Samferdselsavdelingen om 3 meters bredde og 0,25 meter skulder på hver side, og bredere svinger. 
Stigningen, kombinert med smal veg og svinger gjør fremkommeligheten svært vanskelig. 
 
Forhold til etablerte utslipp lenger ned i vegen  
I klagen vises det til avløpsanlegg lenger ned i samme adkomstveg. Når det gjelder gnr.bnr. 196/6, 
Fjordlinna 490, er dette registrert som en helårsbolig som benyttes som fritidsbolig. Her er det 
registrert tett tank og gråvannsanlegg. Det er også en utslippstillatelse for et infiltrasjonsanlegg fra 
2018 som Hagen viser til i klagen. Denne er imidlertid ikke ferdigmeldt og det er ikke registrert 
tømminger av dette enda. Det er usikkert om anlegget er bygget. Den tette tanken tømmes i fast 
tømmerute. Vegstrekningen fra Fjordlinna og opp til boligen er ca 185 meter målt i kart og har en 
stigning på totalt 21 høydemeter. Også strekningen frem til 196/6 er bratt og helt oppunder grensen 
for hva som godkjennes for fritidsboliger og ved nyetableringer av boliger, selv om de bratteste 
partiene av vegen er ovenfor denne boligen. Her er det imidlertid snakk om en eiendom med bygning 
registrert eksisterende helårsbolig med etablert utslipp, noe som fremtvinger en løsning. Fra denne 
boligen opp til Paalsrud er det om lag 300 meter og en stigning på 50 høydemeter. 
 
Fritidsbolig med adresse Fjordlinna 484 på eiendom med gnr. bnr. 196/18 har en utslippstillatelse for 
gråvann fra 1997. Tillatelsen ble gitt før Gran kommune vedtok lokal forskrift og kravet om helårsveg 
for tyngre kjøretøy. For fritidsboliger skal eiere selv bestille tømming av septik i henhold til lokal 
tømmeforskrift. Slamavskillere tilknyttet fritidsboliger må tømmes etter behov og ikke sjeldnere enn 
hvert fjerde år. Det finnes imidlertid ikke registrerte tømminger i slamtømmesystemet for denne 
eiendommen. Saken følges opp, men Gran kommune har pr i dag ikke tilgjengelig erfaring med 
fremkommelighet for tømming av dette anlegget. Eiendommen ligger om lag 150 m opp vegen fra 



 

5 
 

196/6 og 25 høydemeter over. Videre er det om lag 175 meter med fortsatt høy stigning til det 
omsøkte utslippet på Paalsrud. 
 
Det finnes flere anlegg i Gran kommune som tømmes på sommerstid og med firehjulstrekk eller 
traktortømming på grunn av vanskelig fremkomst. Dette er imidlertid eldre utslipp som er etablert 
før nåværende forskrifter og krav. Slike anlegg er lovlige i henhold til forurensningsforskriften §12-16, 
inntil vedtak om endring eller omgjøring av tillatelse.  
 
Tidligere etablert vanninntak 
Eier opplyser at eiendommen Paalsrud tidligere har vært en husmannsplass, og at det var installert 
håndpumpe og utslagsvask i bygningen. Dette vil defineres som innlagt vann og gråvannsutslipp etter 
dagens forskrifter og medfører krav om utslippstillatelse. Løsningen var imidlertid etablert før krav 
om utslippstillatelse, og altså lovlig inntil vedtak om annet. Det har ikke vært etablert noe 
avløpsanlegg ved eiendommen. Funn av tilsvarende løsninger i forbindelse med kontroll og 
oppryddingsarbeidet i spredt avløp i Gran kommune, medfører krav om oppgradering/etablering av 
avløpsanlegg eller fjerning av vanninntak. For denne eiendommen er det gitt pålegg om å fjerne 
ulovlig nedsatt tank og vanninntak i tråd med klagenemdas vedtak i 2019. Endringen fra det tidligere 
etablerte utslippet fra denne håndpumpen, til omsøkt og påbegynt løsning for fullt utslipp og 
etablering av bad og WC, er i alle tilfeller å betrakte som en vesentlig endring i henhold til 
forurensningsforskriften § 12-3 og medfører krav om utslippstillatelse og etablering og drift i henhold 
til dagens forskrifter. 
 
Spesifisering av kravet i § 12 i lokal forskrift 
Klager viser til at lokal forskrift ikke spesifiserer direkte hva kravet om helårsveg med bæreevne for 
tyngre kjøretøy innebærer. En bedre beskrivelse av kravet og praksisen rundt vurderinger av veg er 
noe det virker hensiktsmessig å jobbe videre med da dette er en gjentagende problemstilling. Vann 
og avløp ønsker å konkretisere kravene rundt dette for å tydeliggjøre dette for eiere og ansvarlige 
søkere i forkant av en eventuell søknadsprosess. Dette vil kunne begrense søknader som ender med 
avslag og klagebehandling, samt bortkastede ressurser for eiere. 
 
Alternative løsninger og konsekvenser 
Tilgjengelig utstyr for tømming av vanskelig tilgjengelige anlegg er begrenset med dagens 
tømmeavtale. Dette gir lite fleksibilitet og medfører sårbarhet i forhold til akutte situasjoner med 
behov for nødtømming. Tømming av anlegg på sommerstid vil minske, men ikke eliminere behov for 
tømminger på vinterstid. Oppfølging av vilkår om sommertømminger i utslippstillatelser er særlig 
krevende å følge opp av kommunen som forurensningsmyndighet for fritidsboliger der eiere selv skal 
bestille tømming direkte fra slamtømmeforetak i henhold til den lokale slamtømmeforskriften. 
 
Det er mottatt uttalelse til nabovarsel i forbindelse med søknaden. Denne påpeker blant annet 
bekymringer i forbindelse med plassering. Ved en eventuell omgjøring av vedtaket må 
detaljprosjekteringen gjennomgås på nytt for å sikre at renseløsningen er tilfredsstillende. 
 
Det er tidligere gitt flere avslag på søknader om utslipp fra fritidsboliger grunnet manglende 
helårsveg i Gran kommune. Likebehandling bør vurderes i forhold til dispensasjon fra krav om 
helårsveg i enkeltsaker. Ønsket om høyere standard på fritidsboliger er stadig økende, og med dette 
ønsker om innlagt vann også på hytter med vanskelig fremkommelighet. 
 
Det er store variasjoner mellom ulike kommuner i forhold til ønske om tilrettelegging for 
høystandard hytter utenom regulerte hyttefelt. Dette gjenspeiler seg også i ulike krav til adkomstveg 
for å innvilge utslippstillatelse. 
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Endringer rundt kravet om helårsveg for tyngre kjøretøy i forskriften er et alternativ dersom det er 
ønskelig å endre dagens praksis rundt dette kravet for å åpne for mulighet til vann og avløp på 
vanskeligere tilgjengelige eiendommer. Slike endringer vil kunne medføre behov for endringer også 
av den lokale forskriften for tømming av private slamavskillere/septiktanker i Gran kommune og 
eventuelt også tillatte renseløsninger gitt i gjeldende Lokal forskrift om utslipp av sanitært 
avløpsvann for bolighus, hytter og lignende i Gran kommune.  
 
Kravene kan endres på ulike måter, for eksempel ved en generell endring til helårs fremkommelighet 
med spesialbiler, eller ved å sette spesifikke unntak fra dagens krav til helårsveg for tyngre kjøretøy. 
En kan for eksempel velge å gi unntak for alle eksisterende bygg eller alle som tidligere har hatt 
innlagt vann. Det vil da være vanskelig å skille lovlig etablerte vanninntak før krav om 
utslippstillatelse, fra vanninntak ulovlig etablert i senere tid. Dette kan føre til at eiendommer med 
ulovlig innlagt vann, får en fordel fremfor andre. Alternativt kan man sette unntak for bygninger 
oppført før krav om utslippstillatelse, uavhengig av tidligere installasjoner. Unntakene kan eventuelt 
begrenses til samme type avløp, altså at det kun tillates gråvann der det ikke tidligere har vært 
toalettavløp, eller være uavhengig av dette. 
 
En endring i praksis og forskriftens krav til helårsveg for tyngre kjøretøy, vil trolig medføre økt behov 
for spesialutstyr og bemanning til slike krevende tømminger. Dette for å sikre fleksibilitet og 
kapasitet også for nødtømminger, for å unngå en betydelig økning i forurensningsfare ved akutte 
situasjoner. Dette vil kunne påvirke gebyrsatsene. Slike tømminger vil også medføre noe økt 
transport. Det vil også medføre behov for spesialvilkår i forhold til tømminger, noe som kan være 
krevende å følge opp for kommunen som forurensningsmyndighet. Ved mange slike anlegg kan dette 
tenkes å føre til økt bemanningsbehov. 
 
Avløpsanlegg med filterposeløsninger er også en mulighet for gråvannsutslipp (hytter uten 
toalettavløp, der det benyttes utedo/biodo/forbrenningstoalett uten vann) der det ikke er kjørbar 
veg. Det er imidlertid delt en del erfaringer om funksjonsproblematikk fra kommuner som har tillatt 
slike løsninger. Det har også vist seg svært krevende for kommunene å følge opp anleggene, særlig 
med hensyn til tømming/bytting av filterposer. Det må også vurderes hvordan dette løses i forhold til 
kravet om kommunal tømming av slam i henhold til forurensningsloven §26 og lokal tømmeforskrift 
dersom Gran kommune ønsker å åpne opp for slike løsninger. I denne saken søkes det imidlertid om 
fullt utslipp, og en slik løsning ville ikke vært aktuell. Denne løsningen kan tas til vurdering ved en 
eventuell endring av forskrift dersom en ønsker å tilrettelegge for gråvann også der det ikke er 
kjørbar veg. 
 
Fritidsboliger med innlagt vann og avløp har generelt flere bruksdøgn enn hytter med enklere 
standard. En antatt konsekvens ved å endre på kravet om helårsveg for anleggelse av avløpsanlegg 
på fritidsboliger, er derfor at flere mennesker oppholder seg på steder som er vanskelig tilgjengelig 
for nødetater og helsepersonell ved både akutte og langsiktige situasjoner med behov for blant 
annet hjemmehjelpstjenester. Ved en eventuell endring av kravene til atkomstveg, bør derfor Gran 
kommune vurdere konsekvenser som ikke er knyttet opp mot vann og avløp, forurensning eller 
mulige tekniske tømmeløsninger for slam. 
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Alternative forslag til vedtak: 
 
Alternativ 1: 
Vedtak om avslag på søknad om utslippstillatelse for fritidsbolig med adresse Fjordlinna 486 på 
eiendom med gnr./bnr. 196/3 opprettholdes.  
 
Det utarbeides en konkretisering av kravet om helårsveg for tyngre kjøretøy i Lokal forskrift om 
utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Gran kommune § 12, ut fra dagens 
praksis for tolkning og praktisering. Dette tas til politisk behandling i form av revidering av forskrift 
eller som retningslinjer til eksisterende forskrift. 
 
Alternativ 2: 
Vedtak om avslag på søknad om utslippstillatelse for fritidsbolig med adresse Fjordlinna 486 på 
eiendom med gnr./bnr. 196/3 opprettholdes.  
 
Det utarbeides forslag til endringer i kravet om helårsveg for tyngre kjøretøy i Lokal forskrift om 
utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Gran kommune § 12, som i større 
grad åpner for andre løsninger på eiendommer med vanskelig fremkommelighet. Dette tas til politisk 
behandling i form av revidering av lokal forskrift. 
 
Alternativ 3: 
Med bekgrunn i opplysninger om tidligere etablert vanninntak for krav om utslippstillatelse gis det 
dispensasjon for kravet om helårsveg for tyngre kjøretøy i § 12 i Lokal forskrift om utslipp fra boliger, 
hytter og lignende i Gran kommune for fritidsbolig med adresse 486 på eiendom med gnr./bnr. 
196/3. Søknaden og prosjektert løsning behandles på nytt under denne nye forutsetningen. Vedtaket 
gir føringer for kommende saker og endringen skal innlemmes ved revidering av forskrift. 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Melding om vedtak sendes sakens parter 
 

 
Dato: 8. april 2021 
Godkjent av rådmannen 
 
 


