
Gran kommune
Vann og avløp
Att.: Evelina Koltsova

18.02.2021

Klage på avslag på søknad om utslippstillatelse - gnr.25 bnr.8

Viser til avslag på søknad mottatt 29.01.2021 (ref. 20/02813-4-evko) om utslippstillatelse for
sanitært avløpsvann på eiendom gnr.25 bnr.8 med adresse Retrumsvegen 13.

•  Vi påklager dette avslaget med basis momenter som er nevnt nedenfor.

Bakgrunn og historikk for eiendommen

Småbruket Fjellheim ble overdratt til undertegnede fra sine foreldre i juli 1987. Nåværende
eier er 4. generasjon i nedstigende linje siden 1906. Det har tilhørt slekten siden før 1870.

Nåværende eiere føler et sterkt ansvar for å oppfylle eiendommens gjeldende forpliktelser,
herunder kravet om driveplikt. Det er nedlagt betydelig arbeid i a holde jorda i hevd, drift av
skog, samt etablering og vedlikehold av adkomstveier. All vei (adkomst) til henholdsvis nr.11
(gnr25/ bnr28) og nr.13 (gnr.25 bnr. 8) tilhører nr.13 (gnr.25 bnr. 8), dvs. undertegnede.

Tidligere var eierforholdet pålagt boplikt. Da mine foreldre overtok eiendommen var
eiendommen 25/28 med våningshus og tilhørende avløpsanlegg fraskilt fra 25/8. Dette var
godkjent av Gran kommune i 1979, Fylkeslandbruksstyret sak 128/1979. For øvrig forble
gråvannsledning og infiltrasjonen fra dette avløpsanlegget liggende på grunn tilhørende
25/8.

Min far ble fritatt for boplikt av Landbruksdepartementet i 1982. Undertegnede ble senere
fritatt for boplikt av Oppland Fylkeslandbruksstyre i 1987, men med krav om at eiendommen
blir drevet på en landbruksmessig forsvarlig måte, ref./1/.

•  Det er behov for aetablere en tidsmessig bolig for asikre framtidig drift

Vår plan for tiltak på eiendommen 25/8 er følgende:

• omregulering av eksisterende bygg til bolig med landbruksformål
• byggetillatelse for tilbygg/ombygging, herunder avløp
• byggetillatelse for nytt bygg for oppbevaring av landbruksutstyr.

Status for gjennomføringsprosess:

Det ble avholdt møte med byggesak, Gran kommune, 4.august 2020 med tanke på
gjennomføring som fremgår av ovenfor nevnte kulepunkter.

Vi ble anbefalt følgende saksgang (i prioritert rekkefolge).
1) soknad om utslippstillatelse
2) søknad om byggetiltak (antall 2)



Våre kommentarer til Gran kommunes avslag på søknad om utslippstillatelse:

1. Bygningens bruksstatus
Det fremgår av vår plan, som redegjort ovenfor, skal det søkes om omregulering av bygget
på 25/8. Det foreligger tegninger for tilbygg og det er avklart mulig gjennomføring med
interessert byggefirma gitt at nødvendige tillatelser foreligger.

2. Adkomstvei til nr.11
Det er helårsadkomst til tidligere fradelt bolig med adresse Retrumsvegen 11 (25/28).
Adkomstveien tilhører 25/8, som vedlikeholdes av undertegnede og senest utbedret med
piggearbeider høsten 2020.

Adkomstveien med nåværende beskaffenhet (stigning) har siden 70-tallet blitt benyttet av
kommunale kjøretøy for rutinemessig slamtømming i nr.11. Allerfaring i løpet denne
tidsperioden tilsier at denne veiens beskaffenhet ikke begrenser adkomst med kjøretøy.

Det er ingen forhold på denne adkomstveien som bidrar til ytterligere redusert adkomst til
omsøkt privat renseanlegg i nr.13.

Det foreligger ingen plan for framføring av kommunalt vann eller avløp til dette området på
Hadeland, ref./2/. Vår forståelse er at etablert bolig i nr.11 fortsatt vil benyttes framover i tid.
Det er derfor sannsynlig med anvendelse av eksisterende adkomstvei for tømming av slam i
uoverskuelig framtid.

3. Adkomstvei fra nr. 11 til omsøkt privat renseanlegg i nr. 13
Denne veien har ingen stigning av betydning for tyngre kjøretøy og benyttes regelmessig av
tyngre kjøretøy knyttet til 25/8. Eksempelvis ble det i høsten 2020 med tyngre lastebil tilkjørt
om lag 80 tonn med pukk uten komplikasjoner. Øvrige eksempler på tilkomst med kjøretøy
nevnes hjullaster, diverse gravemaskiner (7 - 16 tonn), lastebilhenger med
kompressoraggregat, borerigg med videre.

Vi er likevel innstilt på å gjennomføre nødvendige utbedringer på veien mellom nr.11 og
nr.13 i henhold til informasjon om helårsvei som framgår i Gran kommunes avslag på
søknad.

Det er fullt ut mulig autbedre veien til en bredde på minimum 3 meter ved afjerne stedlig
masse langs veikant, forlenge eksisterende dreneringsrør i bekk, lage veiskulder og om
nødvendig jevne ut bakken fra toppunktet med steinmasser.

Vi mener at det er rimelig med en ny vurdering av søknaden basert på kommentarer og
forslag til utbedringer.

Med hilsen ·._/)/) -
@i &#t
Ger-Olav Fjelahenh
Grindstuplassen 4, 1349 Rykkinn
Epost: gofjeldheim@gmail.com
Tel.: 92664830

Vedlegg:
/1/ Krav om driveplikt og fritak om boplikt, Oppland Fylkeslandbruksstyre, 21.10.87
/2/ Epost fra byggesaksbehandler vedrørende kommunalt vann og avløp i området tl 5/8,

04.08.20


