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Viser til nabovarsel og sender på oppfordring her bemerkninger.  

Varselet gjelder søknad om utslippstillatelse fra anlegg som ble gravd ned i 2018 og tatt i bruk i 

sommer. Vi må anta at dette er en videreføring av eksisterende avslått anlegg som endres. Tankene 

fremstår tildekket og med ny plassering. Stemmer dette og er de da flyttet med innhold? Hvem står 

med ansvarsrett for allerede utført arbeid under bakke?  

Infiltrasjonsbasseng er avmerket i lavbrekket, ved terrengsøkket nord for bygningen. Plasseringen er 

den eneste plassen et tyngre kjøretøy har for å snu. Er dette tilstrekkelig tatt høyde for? 0,5 m 

overliggende masse virker snaut. På vedlegg D2 er det avmerket hvor jordprøve er tatt. Vi reagerer 

på at prøvetaking er datert etter at terrenget i høst ble fylt opp og ønsker derfor en bekreftelse på at 

analyseprøvene svarer til egenskaper for stedlige masser og ikke nylig tilkjørte. Det er god vannføring 

i dette lavbrekket til naturlig våtsone og ut i en bekk på overflatedyrket mark/storfebeite nedenfor. 

Vi mener infiltrasjonsområdet bør søkes anlagt et annet sted for å minimere forurensningsrisiko. 

Vi er ikke varslet om gravearbeidene og masseforflytninger som er gjort og stiller spørsmålstegn ved 

lovligheten av tiltaket, hvorfor man har valgt å legge seg helt inn til eiendomsgrensen, og hvorvidt 

det blir sikret mot ytterligere utglidning/jordras. Vi lurer også på om ansvarlig utførende vil 

reparere/rette opp igjen gjerdet. I vedlegg E2 er snittet misvisende hva angår hellningsgrad, og 

avstand til vår eiendom fremkommer ikke. Vedlagte bilder viser faktisk situasjon før og etter. 

Veg/ adkomst er ikke endret. Det skrives at det skal bli en helårsvei som brøytes og strøs.  

Vi minner igjen om at dette ikke er tiltakshavers egne private veg, men at han i likhet med tidligere 

eiere av Pålsrud og de andre eiendommene lenger ned har ferdselsrett. Dersom det er oppstått et 

personlig behov for å utbedre vegen og å holde den åpen og strødd vinterstid, må dette gjøres for 

egen regning. Vi og andre brukere er ikke varslet om at tiltakshaver vil utbedre veien for helårsbruk 

eller at det er inngått noen avtale om brøyting og strøing på kort eller lang sikt. Dersom vegen 

heretter blir nødvendig å holdes kjørbar hele året på grunn av dette må forpliktelsen bekostes og 

avtalefestes ved eiendommen som skaper behovet. En formalisering også mtp andre og fremtidige 

eiere/brukere. Ber om en redegjørelse fra ansvarlig søker for hvordan man tenker at dette kan sikres. 
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Steinsrud, 11.10.20 

Grethe Johnsrud og Helge Brynie 
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