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 1      Søknad om utslippstillatelse 

 
 
Søker 

 
Løkken Prosjektering AS, Furubakken 7, 2634 Fåvang. 

 
Eiere 

 
Nina Vestby og Andre` Sætre, Polavegen 349, 2635 Tretten. 

 
Eiendom 

 
Enebolig på eiendommen gnr. 138 bnr. 57 i Øyer kommune. 

 
Type rensing 

Avløpsvannet (gråvann og svartvann) skal etter slamavskilling 
infiltreres og renses i stedlige lausmasser. 

Utslippets forventede 
størrelse 

 
5 pe med BOF5 på 60 gram oksygen pr døgn pr. pe 

Grunnundersøkelse 
Dimensjonering 

Bioforsk Report Vol. 4 Nr. 155 2009, VA/Miljø-blad nr. 48, 59 
og 100. 

 
Lokalisering 

Slamavskiller, pumpekum og filterflate plasseres på egen 
eiendom. 

 
 
Grunnforhold 

Terrenget er hellende mot sør/sørvest. Gradienten i infiltrasjons-
området er på ca. 15 %. Grunnen i filterområdet består av 
morenemasser med middels vannledningsevne og god 
renseevne. 

 
 
Vassdrag 

Avstand til nærmeste overflateresipient (bekk) er på ca. 340 
meter nedstrøms i forhold til planlagt filterflate. Oppholdstiden i 
jordmassene sikrer en tilstrekkelig rensing av avløpsvannet. 
Utslippet har ingen betydning for vannkvaliteten i bekken. 

 
Drikkevannsforsyning 

Enebolig forsynes med vann fra felles brønn som ligger på 
naboeiendom. 

 
Minsteavstander 

Minsteavstand til vassdrag (10 m) er oppfylt. 
Minsteavstand til eiendomsgrense (4m) er oppfylt.  

Regelverk/ 
bestemmelser 

Lokal forskrift om tømming av slamavskillere. Forskrift om 
begrensning av forurensning (forurensningsforskriften). 
Plan- og bygningsloven. 

Planbestemmelser 
m.m. 

Uregulert område. Kommuneplanens arealdel 2018-2030, 
vedtatt 27.09.18. LNRF-område. 

 
Gjennomføring 

 
Det foreligger planer om å bygge anlegget i 2020. 

 
Prosjektering 

Løkken Prosjektering AS har ansvar for prosjektering av 
anlegget. Anlegget er i tiltaksklasse 1. 

 
Ansvarlig utførende 
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 2 Vurdering i forhold til planbestemmelser 
  Uregulert område. 
 

Det er ingen føringer for separate avløpsanlegg i kommuneplanens arealdel. 
 

3 Grunnundersøkelser 
3.1 Områdebefaring 

  Det ble foretatt en befaring den 21.04.20. Tiltakshaver var til stede under befaringen. 
 
Eiendommen ligger ca. 570 m.o.h. og er omkranset av dyrka mark og skog. 
 
Ifølge NGU skal det være tynne morenemasser i området.  
 

 
Kilde: NGU 
 
Hovedbergarten er Sandstein. Bergartens strøk går mest sannsynlig i retning vest til øst. 
Fallet er ca. 50 grader mot sør. 
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Kilde: NGU 

                      
Det ble ikke påvist fjell i dagen i området som ble undersøkt.  
 
Eiendommen benytter felles brønn med naboeiendom (Polavegen 353). 

 
Området virket tørt og det ble ikke påvist noen problemer med overvann. Helling i mulig 
areal for filterflate er på ca. 15 % (målt i kart). 

 
Avstand til nærmeste bebyggelse nedstrøms er på ca. 200 meter (sørlig retning). 
 
Forholdene i området tilsier at en kan gå videre med grunnundersøkelser.    

 

3.2 Undersøkelse av grunnen 

Den 15.05.20 ble det gravd 3 prøvehull på areal som er aktuell for filterflate. Synkeprøve 
ble tatt mellom prøvehullene. Sigeretningen på tomta er sør/sørvestlig, se kart under. 
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     Område for grunnundersøkelse 

 
Prøve-
hull nr. 

Dybde 
(m) 

Grunnforhold Avstand til 
grunnvann 

Avstand 
til fjell (m) 

Lagrings- 
fasthet 

Merknader 

 
 

0-0,3 Torv, matjord   Liten  

0,3-1,0 Morenemasser Ikke reg. 0,5 m i sidevegg Middels Tørt 

      

 
2 

0-0,3 Torv, matjord   Liten  

0,3-1,1 Grusaktig morene Ikke reg. 0,5 m i sidevegg  Middels Tørt 

      

 
3 

0-0,3 Torv, matjord   Liten  

0,3-0,8 Grusaktig morene Ikke reg. 0,8 Middels Tørt 

      

 
Grunnen består av morenemasser med antatt middels infiltrasjonskapasitet. 
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  Område som ble undersøkt 

 

3.3 Analyse av jordmasser 
Masseprøve ble analysert den 20.05.20 (tørket før sikting). Jordmassene består i hovedsak 
av dårlig sorterte morenemasser.  
 

                        

Maskesikt Gram % % Total

16,00 308 23 23

8,00 220 17 40

4,00 164 12 52

2,00 158 12 64

1,00 148 11 75

0,50 104 8 83

0,25 68 5 88

0,125 88 7 95

0,075 24 2 97

<0,075 44 3 100

SUM 1326  
                          Resultat etter sikteprøve. 
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                          Kornfordelingskurve 

 

Prøve nr. Hull nr. Dybde Md S0 K-verdi Beskrivelse 

1 1 0,7 4,5 32   Sandig grus 

 
Ca. 3 % av morenemassene består av silt og leire. 

 
Masseprøven kommer inn under felt 1 i infiltrasjonsdiagrammet. Infiltrasjonstest må 
utføres. 

 

3.4 Infiltrasjonstest 
Den 15.05.20 ble det tatt en infiltrasjonstest på eiendommen. Se pkt. 3.2 for plassering. 
Bunn svamp: ca. 0,3 m under terreng 
Vannsøyle i sylinder før måling: 17,5 cm 
Vannsøyle i sylinder etter måling: 32,5 cm 
Målt synk: 15 
Målt tid: 3 min. og 38 sek. 

 
Dette gir en vannledningsevne på 5,8 m/døgn. 

 
Ut fra ovenstående vil jeg anbefale at anlegget kan dimensjoneres etter en arealbelastning 
på 25 l/m2 og døgn for slamavskilt avløpsvann. 

  

3.5 Undersøkelse av drikkevannskilder 
Registrerte drikkevannskilder i området: 

 
Eiendom 
gnr/bnr. 

Drikke- 
vannskilder 

Retning i forhold 
til planlagt 
filterflate 

Avstand meter 
fra filterflate 

Merknader 
terrengnivå 

138/57 
138/53 

 
Brønn 

 
Nord 

 
50  

Oppstrøms  
ca. 10 meter  

 
138/22 

  
Sør 

 
>150 
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                                           Reg. av drikkevannskilder 
 

4 Andre interesser som kan bli berørt 
Det er ikke andre interesser som antas å bli berørt av etableringen, herunder 
interesser knyttet til rekreasjon eller næringsvirksomhet. 

 

5 Valg av rensemetode 
Utslippet skal ledes ut i følsomt område, jf. vedlegg 1 punkt 1.2 til kapittel 11 i 
Forurensningsforskriften, og skal minst etterkomme: 90 % reduksjon av fosfor og 90 % 
reduksjon av BOF5. Reduksjon av bakterier > 99 %. 

 
Morenemassene har gode egenskaper som rensemedium og det forventes høy 

tilbakeholdelse av fosfor og organisk stoff. Vekslende vanninnhold vil gi varierende tilgang 

på oksygen og det forventes også en betydelig nitrogenreduksjon. I tillegg vil massene 

kunne gi en høy tilbakeholdelse av sykdomsfremkallende organismer. 

 
Med de foreliggende grunnforhold anbefales det å bygge et ordinært jordrenseanlegg 
(slamavskiller, pumpe og spredegrøfter) for samlet avløpsvann. 
 
Forventet renseevne ved infiltrasjon til grunnen: Total fosfor 95 %, Organisk stoff 95 % og 
bakterier >99 %. 

 

6 Plassering av filterflate 
Filterflaten anlegges i vestlig retning i forhold til enebolig. Jordoverflaten ved 
filterområdet har en østlig helling på ca. 15 %.  
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Det finnes i dag ingen fastsatte krav til avstand mellom filterflate og drikkevannskilde. 
Anbefalt avstand må bl.a. baseres på jordmassenes sammensetning, mektighet og 
renseevne.  
 
Tidligere anbefalte avstand (Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg m/tilhørende retningslinjer) var 
100 meter fra filterflate til drikkevannsbrønn nedstrøms for anlegget. Dette kravet kunne imidlertid fravikes 
hvis grunnundersøkelser viste at kortere avstand kunne aksepteres. 

 
Anbefalte minsteavstander fra drikkevannskilde til filterflate -rapport fra GEFO 1986 
(reglene skal benyttes med varsomhet) 
 
Grunnvannstanden i uttaksområdet er høyere enn i infiltrasjonsområdet:  
0,5-1,0 m: 30 meter 
1,0-2,0 m: 20 meter 
Mer enn 2,0 m: 10 meter 
 
Grunnvannstanden i uttaksområdet er lavere enn i infiltrasjonsområdet: 
D10 > 0,3 mm: 100 meter (grov sand/grus) 
D10 >0,1<0,2 mm: 50 meter (fin sand/mor) 
D10 <0,1 mm: 20 meter (silt/fin morene) 
 
D10 er på 0,25 mm. Ca. 3 % av jordmassene består av silt og leire. Avstand til egen brønn 
er på ca. 50 meter (oppstrøms ca. 10 høgdemeter). 

 
Strømningsretningen er sør/sørvestlig. Grunnvannsgradienten er beregnet til ca. 16 % (målt 
i kart). 
 
Plassering av filterflaten er sikker i forhold til den registrerte drikkevannskilden i området.  

 

7 Dimensjonering 
 Avløpsmengde beregnes ut fra 5 sengeplasser i bolighuset. 
 
Anlegget dimensjoneres for følgende maksimalbelastninger: 

  
1 bolighus = 1000 l/døgn (gråvann og svartvann) 

 
Drensvann, nedløp fra takrenne eller annet overflatevann skal ikke tilknyttes renseanlegget.  
 
Dimensjonering av slamavskiller (VA-miljøblad 48) 

Forskrift om utslipp av avløpsvann for mindre avløpsanlegg i Øyer kommune skal tanker 
for boliger tømmes minst hvert 2. år.  
 
Nødvendig slamvolum: 
1 bolig x 5 pe x 250 liter slam/pe x 2 år = 2500 liter  
 
Nødvendig vannvolum: 
1000 liter x 18 timer /24 timer = 750 liter 
 
Nødvendig volum slamavskiller: 1232 + 750 = 3250 liter 
Det benyttes en slamavskiller med våtvolum 4,0 m3 (3,0 m3+0,5 m3 +0,5 m3). 
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Dimensjonering av filterflate:  

Infiltrasjonskapasiteten er beregnet til ca. 25 liter pr. m2 og døgn. 
 
A= 1000 liter/døgn/25 liter pr. m2 og døgn = 40 m2 (pukkanlegg).  
 

8 Kontroll av massenes hydrauliske kapasitet 
  For beregning av hydraulisk kapasitet kan følgende formel benyttes: 
 

 Q= KxMxIxB  der 
 
Q= Jordmassenes hydrauliske kapasitet (m3 pr. døgn) 
K= Jordmassenes vannledningsevne (meter pr. døgn) –målt 5,8 m/døgn 
M= Jordmassenes nyttbare tykkelse til transport av infiltrert avløpsvann –målt 0,8 meter 
I= Gradienten på jordmasser med lav vanngjennomtrengelighet –målt til 15 % 
B= Bredden på området som benyttes til transport av infiltrert avløpsvann -20 meter 
 

Q= 5,8x0,8x0,15x20= 14 m3/døgn 
 
Den hydrauliske kapasiteten i jordmassene er beregnet til ca. 14 m3/døgn. Jordmassene vil 
derfor ha kapasitet til å ta imot dimensjonerende vannmengde (1000 l/døgn) med god 
margin. 

 

9 Byggebeskrivelse og drift 
 

9.1 Overføringsrør fra bygning til slamavskiller  
Til overføringsrør fra bygning til slamavskiller benyttes 110 mm grunnavløpsrør. Røret 
legges med fall ca. 10 promille (1 cm/meter). Overføringsrør må isoleres mot frost.  
 

9.2 Slamavskiller 
Det forutsettes benyttet en standard, forhåndsgodkjent og kvalitetsmerket GUP-tank eller 
slamavskiller i betong. Slamavskiller graves ned og omfylles i henhold til leverandørens 
beskrivelse. Slamavskiller må isoleres mot frost.  
Volum slamavskiller: 4,0 m3 (3,0 m3+0,5 m3+0,5 m3). 
 

9.3 Overføringsrør til pumpekum 
Til overføringsrør fra slamavskiller til pumpekum benyttes 110 mm grunnavløpsrør. Røret 
legges med fall ca. 10 promille (1 cm/meter). 
Overføringsrør må isoleres mot frost. 

 

9.4 Pumpekum og pumpe 
Pumpekummens funksjon er å sikre at avløpsvann blir jevnt fordelt i infiltrasjonsgrøftene. 
Dimensjonering av anlegg i henhold til VA/Miljø-blad 59.  
 
Pumpekapasitet: 4 l/m/min. x 38 meter rør = 152 l/min = 2,5 l/sek. 
Støtvolum: 3 l/m x 38 meter rør = 114 liter   
Vanntrykket inn på infiltrasjonsrørene skal være minst 3 m vannsøyle. 
 
Det anbefales å benytte en forhåndsgodkjent og kvalitetsmerket GUP-tank.  Pumpekum må 
isoleres mot frost.  
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9.5 Pumpeledning til filterflate 
Til pumpeledning benyttes 50 mm PE80. Pumpeledning må isoleres mot frost. 
 

9.6 Utgraving av filterflate 
Det graves ut 2 grøftelengder a’ 20 meter. Utgravd filterflate skal ligge horisontalt. Bunn 
utgravd filterflate skal ligge ca. 0,3 meter under eksisterende terreng (på midten). Se 
snittegning under: 
 

 
Snitt filtergrøft     

 

9.7 Samlestokk/forgrening 
Pumpeledningen skal forgrenes ut på 2 stk. infiltrasjonsrør. Det anlegges et T-
stykke/grenrør. Symmetri er viktig for å få lik fordeling til begge infiltrasjonsrørene. 
Samlestokk/forgrening må isoleres mot frost. 

 

9.8 Fordelingslag 
Tilført avløpsvann skal fordeles over hele filterflaten. Materialet skal ha kornstørrelse 8-12 
mm, 12-22 mm eller 16-32 mm, for eksempel vasket pukk og singel eller lettklinker. 
Fordelingslaget skal ha en tykkelse på min. 25 cm 

 

9.9 Infiltrasjonsrør 
Til infiltrasjon benyttes 2 stk. 32 mm stive plastrør (trykkrør) a’ 19 meter. Rørene legges 
horisontalt. Rørene skal bores i henhold til VA-miljøblad 59: 
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9.13 Vegetasjon/trær i nærheten av infiltrasjonssystemet 

Trær og andre vekster over og ved siden av grøftene må fjernes for å hindre at røtter skader 
anlegget. 
 

9.14 Drift 
Det er viktig at det ikke trafikkeres med kjøretøyer over filterflate. Kjøring på tvers av 
lengderetning kan godtas. Normalt jordbruk (beite) tillates. Området skal ikke ryddes for 
snø. 

 

9.15 Adkomst og oppstillingsplass for tømmebil 
Tømmebil kan benytte adkomstvegen til eiendommen. Avstand fra slamavskiller til 
biloppstillingsplass for tømmebil skal ikke være lenger enn 30 meter.  

 

10 Vurdering i forhold til evt. fellesanlegg 
Går ut. 

 

11 Resipientvurdering 
Anleggets overflateresipienter er bekk-Musa-Lågen. Avstanden til bekken er på ca. 340 
meter i strømningsretning i forhold til planlagt filterflate. Grunnvannsgradienten i området 
er beregnet til ca. 16 %. Generelt kan en regne at avløpsvann etter en oppholdstid i grunnen 
på minst 2 måneder vil tilfredsstille kravene til drikkevann. Utslippet har ingen betydning 
for vannkvaliteten i resipienten. 

 

12 Utslippets forventede størrelse 
5 pe med BOF5 på 60 gram oksygen pr døgn pr. pe (NS9426). 

 

13 Vedlegg 
• Situasjonsplan M=1:500 (plassering av anlegg) 

• Driftsinstruks 

• Driftsjournal/kontrolliste for ettersyn 
 

 
Løkken Prosjektering AS 
v/Gøran Løkken 
Tlf.nr: 90502007  
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DRIFTSINSTRUKS FOR SEPARAT AVLØPSANLEGG 
 
Eier av anlegg:   Nina Vestby og Andre´ Sætre 
Gnr/bnr/fnr:   138/57  
 
Dim. vannmengde: 1000 l/døgn (enebolig) 
Type anlegg:  Jordrenseanlegg 
Slamavskiller:  4,0 m3 våtvolum (3,0 m3+0,5 m3+0,5m3) 
Pumpekum:  Støtvolum 114 liter 
Pumpekapasitet:  2,5 liter/sek 
Fordelingskum - 
Filterflate:  40 m2  
Rørdimensjoner:  32 mm pumpeledning  
 
ANSVAR 
Anleggseier har fra ferdigstillelse alt ansvar for anlegget, også drift og vedlikehold. Det må 
etterses at anleggets lokk/mannhull er forsvarlig sikret. 
 
DRIFT 
Anlegget må ikke tilføres annet enn avløpsvann. Fast avfall, medisiner, kjemikalier, 
oljeprodukter, maling m.m. må ikke tilføres anlegget. Overflatevann, grunnvann eller takvann 
må ikke ledes til anlegget. 
Videre må anlegget til enhver tid kunne tømmes med slamsugebil. 
 
KONTROLL 
Kontrollpunkter og kontrollfrekvens er gitt i sjekkliste for driftsjournal. 
 
UTBEDRING 
Høy vannstand eller oppstuving i anlegget indikerer at kapasiteten på anlegget er for liten. I 
slike tilfeller må det undersøkes om overvann m.m. belaster anlegget. Hvis ikke fremmedvann 
er årsaken til problemene må anleggets filterflate økes. Dette krever ny utslippstillatelse.  

 
 
 
 



     

DRIFTSJOURNAL/KONTROLLISTE FOR ETTERSYN 
 
Kontrollpunkt År Merknader 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
  

Lokk/mannhull 
            

  
Dykkere 

            

 Tetthet av 
tanker/kummer 

            

 Avsetninger i 
kumvegger 

            

 Vannivå i 
fordelingskum 

           Ikke relevant 

 Fordeling i 
fordelingskum 

           Ikke relevant 

  
Pumpekum-vannivå 

            

 Pumpe-starter ved riktig 
nivå 

            

 Vannivå i 
inspeksjonsrør 

            

 Utslag nedstrøms 
anlegget 

            

 Lukt/begroing 
nedstrøms anlegget 

            

  
 

            


