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25/8 - Avslag på søknad om utslippstillatelse 
 
Søknad om utslippstillatelse, mottatt her den 09.12.2020, for bygning med adresse Retrumsvegen 13, 
2760 Brandbu og bygningsnummer 7701101 på eiendom med gnr. 25 bnr.8, avslås med hjemmel i 
lokal forskrift for utslipp av sanitært avløpsvann fra boliger, hytter og lignende i Gran kommune § 
12 tredje ledd. 
 
Vurderinger  
 
Det søkes om utslippstillatelse for bygning med adresse Retrumsvegen 13, 2760 Brandbu og 
bygningsnummer 7701101 på eiendom gnr. 25 bnr 8. Bygningen er registrert i matrikkelen som 
annen landbruksbygning. Det er i søknaden oppgitt at bygningen har bruk som fritidsbolig. Det 
opplyses her om at dersom bygningen brukes som fritidsbolig må bygningen bruksstatus endres. 
 
Gran kommune har i forskrift for utslipp av sanitært avløpsvann, fra boliger, hytter og lignende § 12 
krav om helårsvei.  
 
§12 - Forskrift for utslipp av sanitært avløpsvann, fra boliger, hytter og lignende 
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. 
 
Gran kommune vann og avløp følger råd fra Samferdselsavdelingen på hva som kan betraktes som en 
helårsvei for tyngre kjøretøy. Her anbefales det at veien ikke bør ha stigning større enn 12,5 %. 
Videre må veien ha en bredde på minst tre meter i tillegg til 0,25 meter skulder på hver side av veien. 
I eventuelle svinger må veien ha større bredde.  
 
Ved analysering av stigningen på veien ved hjelp av kart og befaring gjort på stedet den 15.12.2020 
er det konkludert med at veien ikke etterkommer kravet til helårsvei. Veien opp til bolig med adresse 
Retrumsvegen 11 er svært bratt. Gjennomsnittlig stigning på veien er ca 15,5 % og har i det bratteste 
partiet av veien en stigning på 21,5%. Fra Retrumsvegen 11 til Retrumsvegen 13 er veien smalere enn 
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tre meter. Stigningen, kombinert med smal veg gjør fremkommeligheten vanskelig. Avstand fra 
Retrumsveien 13 til helårsveg er ca. 200 m som overstiger krav gitt i lokal forskrift. 
 
Gran kommune har ingen unntakshjemmel fra kravet om helårsveg for tømming etter § 12 i sin 
lokale forskrift. I § 12 presiseres det at det ikke må være mer enn 50 meter fra helårsveg med 
bæreevne for tyngre kjøretøy. 
 
Det finnes anlegg i Gran kommune som tømmes på sommerstid og/eller 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. I denne saken dreier det seg om nyetablering 
på en landbruksbygning som har bruk som fritidsbolig og som ikke tidligere har hatt etablert utslipp. 
Tilgjengelig utstyr for tømming av vanskelig tilgjengelige anlegg er begrenset med dagens 
tømmeavtale. Tømming med firehjulstrekket og sommertømming, gir en sårbarhet ved akutte 
behov. 
 
Saksbehandlingsgebyr  
 
Faktura for saksbehandlingsgebyr pålydende kr. 3 300,- sendes tiltakshaver separat. J.fr. § 15 i Lokal 
forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Gran kommune, etter 
forskrift om begrensning av forurensing, Del 4, § 11-4, samt § 3 i Forskrift om gebyrer for 
saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg i Gran kommune. 
 
Klageadgang  
 
Da søknaden ikke er imøtekommet, gis det klageadgang etter forvaltningslovens §28. Klagefristen er 
3 uker etter mottak av dette brev. Klagen sendes dette brevs avsender.  
 
Vedtaket er fattet i henhold til Gran kommunestyres vedtak i K.sak 02/03 av 20.02.03. 

 

Med vennlig hilsen 

Vann og avløp 

 

Evelina Koltsova 
Rådgiver i spredt avløp 
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

Mottakere: 
GB Rørleggermester A/S 

Kopi til: 
Geir Olav Fjeldheim  


