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196/3 - Avslag på søknad om utslippstillatelse 
 
Søknad om utslippstillatelse for fritidsbolig med adresse Fjordlinna 486 og bygningsnr. 157442732 

på eiendom med gnr.196 bnr. 3, avslås 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 i møte 02.12.2019. 

 

Saksopplysninger og bakgrunn 

 

Det søkes om utslipp fra fritidsbolig med adresse Fjordlinna 486 på eiendom med gnr. 196 brn. 3. 

Fritidsboligen opplyses å ønskes bruksendret til bolig. Fritidsboligen benyttes i dag som primærbolig 

for eier. 

 

Det ble søkt utslippstillatelse for denne eiendommen 26.04.2019 av Venåsen Rørservice AS, i 

etterkant av at slamavskiller var nedsatt uten søknad. Søknaden ble avslått i vedtak av 18.06.2019 

med hjemmel i § 12 i lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra boliger, hytter og lignende 

i Gran kommune. Avslaget ble påklaget og behandlet i klagenemda den 02.12.1019. Avslaget ble 

opprettholdt. Det ble presisert at det ved en eventuell senere etablering av ny atkomstveg, vil det 

kunne være muligheter for avløpsanlegg på eiendommen. Saksprotokoll med vedtak ligger vedlagt. 

 

Vurderinger 

 

Det fremkommer av søknaden at det ikke er anlagt noen ny eller vesentlig endret atkomstveg til 

eiendommen. Det presiseres i søknaden av denne skal brøytes og strøs på vinterstid. Dette var 

imidlertid en forutsetning også ved tidligere vurderinger av saken.  

 

Søknaden om utslipp i 2019 ble avslått med hjemmel i 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 
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tyngre kjøretøy og ikke ha større høydeforskjell fra bunn slamavskiller til nivå for tankbil enn 6 

meter. 

 

I forbindelse med behandlingen av den tidligere utslippssøknaden for eiendommen i 2019, ble det i 

samråd med slamtømmeforetak og råd fra vår samferdselsavdeling i Gran kommune, samt 

befaringer på stedet og analyser av stigningen ved hjelp av kart, gjort vurderinger vedrørende om 

vegen kunne anses å etterkomme kravet om helårsveg for tyngre kjøretøy. 

 

Ut fra profilene utarbeidet fra kart og befaring 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 en 

høydemeter pr 4,5 meter. Stigningen, kombinert med smal veg og svinger gjør fremkommeligheten 

vanskelig. Profilskisser ligger vedlagt. Det ble konkludert med at dette ikke tilfredsstiller kravet til 

helårsveg for tømmebil. 

 

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 og ikke større høydeforskjell mellom slamavskiller og oppstilling av 

tankbil enn 6 meter. Dette sammenfaller med forutsetningen stilt fra tømmefirmaet. 

 

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 fritidsbolig 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. 

 

Utslippssaken fra 2019 ble behandlet i klagenemda. Avslaget ble enstemmig opprettholdt. Vedtaket 

fastslår at ny atkomstveg er en forutsetninger for å kunne vedta utslippstillatelse for eiendommen. 

Det er mottatt uttalelse til nabovarsel i saken. Flere punkter blir påpekt i uttalelsen. Da saken i nå 

avslås med bakgrunn i manglende helårsveg for tyngre kjøretøy, gjøres det ikke vurderinger av 

forholdene som tas opp i uttalelsen ved behandlingen av denne saken. 

  

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. Ønskes mere opplysninger 

ang. klage, kan henvendelse rettes til undertegnede.  

 

Vedtaket er fattet i henhold til Gran kommunestyres vedtak i K.sak 02/03 av 20.02.03. 
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Saksbehandlingsgebyr 

 

Faktura for saksbehandlingsgebyr pålydende kr. 3300,- 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. 

 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Vann og avløp 
 
 
 
Evelina Koltsova 
Rådgiver i spredt avløp  
Saksbehandlers telefon: 477 66 615    
Saksbehandlers telefon: evelina.koltsova@gran.kommune.no 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
 
 
Mottaker Adresse Post Kontaktperson 
Ingeniør Sverre Hagen Postboks 26 2714 JAREN            
Jarman Robert 
Lindsøen 

Brekkekroken 6 1430 ÅS            
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