Hol kommune
Plan og bygg
3576 Hol
Søknad om utslippstillatelse for avløpsvann fra bolighus i Skurdalen
Gnr.47 Bnr. 42
Tiltakshaver: Anja og Sebastian Stobola, Skurdalsvegen 374, 3580 Geilo
På vegne av tiltakshaver oversendes søknad om utslippstillatelse av avløpsvann fra bolighus.
Dette gjelder rehabilitering av eksisterende avløpsanlegg.
Avløpsvannet fra boligen planlegges renset i stedlige masser på område like syd for boligen,
og innenfor eget tomteområde.
Søknaden er utformet i henhold til forskrift om begrensning av forurensning, fastsatt av
Miljøverndepartementet 01.06.2004 og sist endret 08.05.2008.
Bakgrunnen for søknaden er at tiltakshaver ønsker å bringe avløps forholdene på stedet i
orden.
Varslet naboer har ikke merknader til tiltaket.

Hol 05.07.21
Lauvvang VAR Consult
rådg.ing.

Vedlegg: Søknad om utslippstillatelse m/forurensingsmessige/tekniske vurderinger.
Søknad om igangsettingstillatelse.
Gjenpart av nabovarsel. (Ikke nødvendig)
Søknad om ansvarsrett. (søker/prosjekterende/utførende)
Gjennomføringsplan.
Kartutsnitt i område. Situasjonsplan som viser anleggets plassering.
Prinsippskisse som viser anleggets oppbygging.
Kornfordelingskurver.

SØKNAD
FORURENSNINGMESSIGE FORHOLD/TEKNISKE VURDERINGER VEDR.
SØKNAD OM UTSLIPP FRA BOLIGHUS.
Tiltakshaver:
Ansvarlig søker:
Ansvarlig prosjekterende:
Ansvarlig utførende:
Søknaden gjelder:
Eiendom:

Anja og Sebastian Stobola
Lauvvang VAR Consult
Lauvvang VAR Consult
Sjåstad Maskin AS
Utslipp av avløpsvann fra bolig.
Gnr. 47 Bnr. 42

Orientering:
Tiltakshaver ønsker å bringe avløpsforholdene i orden for bolig. Dette er litt eldre bolighus.
Avløpsanlegget er ikke tilfredsstillende. Avløpsvann ledes i dag til gammel synkekum av
betong.
Boligen er tilkoblet egen vannkilde.
En har derfor vurdert muligheten for rehabilitering av avløpsanlegget basert på infiltrasjon
syd for boligen.
Det er foretatt prøvegraving i området hvor anlegget er tenkt plassert. Dette med tanke på
grunnens egenskaper for infiltrasjon.
Anlegget planlegges lagt slik i terrenget , at det vil bli lett tilgjengelig for tømming av
slamavskiller fra adkomstveien til stedet.
Grunnundersøkelser:
Som nevnt ovenfor er det ut fra tidligere gravearbeider på tomten og ut fra prøvegroper ikke
registrert fjell/grunnvannstand i dybder minst ned til 1,5 m.
Det vil derfor være nok rikelig mektighet i umettet sone til at anlegget kan bygges.
Ingen bekker er registrert innenfor rimelig avstand. Kravet er min 10 m. avstand til bekk uten
drikkevannsinteresser.
Det er tatt ut jordprøve for kornfordelingsanalyser. Prøven er tatt øverst i jordprofilet.
Dette er typiske sandige morenejordarter med relativt dårlig kornfordeling. Dvs. en dårlig
sortert jordart. For kontroll er det foretatt infiltrasjonstest.
Infiltrasjonstesten er foretatt med infiltrometer øverst i jordprofilet på dybde ca 0,4m.
Denne testen viser en hydraulisk ledningsevne k= 5,6 m/d
Infiltrasjonstesten viser at det er godt mulig å infiltrere avløpsvann på denne jordarten, selv
om midlere K verdi vil være lavere dypere i jordprofilet.
Anlegget er tenkt plassert i hellende terreng like ved og syd for boligen. Gradient er ca 10 %
Det øverste delen av jordprofilet består av mørke/rødbrune jordslag. Det er her vi har de beste
massene for rensing av avløpsvann. (Karbon/mineraler)
Anlegget er derfor tenkt bygget som grunn løsning. Dette er også fordelaktig slik at dybde
under anlegget (ved oppstuving) til fjell/grunnvannspeil blir størst mulig.

Dimensjonering/utforming av anlegget: (Dim. For 5 pe )
Forurensningsproduksjon:
Forurensningsproduksjon m.h.p. Tot P: (1,6g P/p.d x 365 d. x 5 p) = 3,0 kg P/år
Slamproduksjon: 5 p x 250 l/p = 1250 l/år
Kornfordelingskurver:
Prøve 1.

So = D60/D10 = 0,7/0,045 = 15,6
Md = D50 = 0,4

Prøve 2

So = D60/D10 = 0,65/0,04= 16,25
Md = D50 = 0,4

Prøvens beliggenhet i infiltrasjonsdiagrammet er i felt 1. Dette betyr at jordarten har relativt
lav gjennomtrengelighet. Tilleggsundersøkelse i form av infiltrasjonstest er derfor foretatt for
å vurdere om det er mulig å bygge et infiltrasjonsanlegg.
Hydraulisk ledningsevne er målt til 5,6 m/d. Imidlertidig er dette målt grunt i profilet, og en
vil anta at den hydrauliske ledningsevnen blir lavere til dypere en kommer. Velger derfor å
anta at midlere k verdi er 5,0 m/d
Nødv. infiltrasjonsareale:
ved K = 5,0 m/d => Hydraulisk arealbelastning Q = 25 l/m2 x d. (infiltrasjonskapasitet)
Qdim for 1 bolighus = 200 l/p x 5 pe = 1,0 m3/d
Anødv .= Qdim/ Q = 1000 l/d / 25 l/m2xd = 40 m2
Kontroll av hydraulisk kapasitet i stedlige masser:
Beregning av stigning av grunnvannet under anlegget:
Hydraulisk ledningsevne k = 5,0 m/d (redusert)
Valgt vannmengde
Q = 1,0 m3/d
Gradient
i = 12 % (etter oppstuving)
Lengde infiltr.
L = 20 m (to grøfter a 20 m)
Q=kxMxLxi
M= Q/k x L x i
= 1,0 m3/(5,0 m/d x 20 m x 0,12) = 0,1 m
D.v.s at dersom vi belaster anlegget med 1,0 m3/d vil dette medføre en stigning av
grunnvannspeilet med 0,1 m
Da det ikke er registrert fjell/grunnvannspeil ned til dybder 1,5 m er dette tilfredstillende.
Selv med en stigning på 0,1 m av grunnvannspeilet som beregnet, vil likevel kravet til
0,5 m. umettet sone under bunnen av grøftene være ivaretatt dersom anlegget bygges som
grunn løsning.

VALG AV LØSNING: ( 5 Pe legges til grunn)
Det settes ned ny slamavskiller med størrelse 4 m3
Etter slamavskiller ledes det slamavskilte avløpsvannet til en pumpekum som pumper
avløpsvannet til et infiltrasjonsgrøfter/basseng. Pumpekummen plasseres på hensiktsmessig
sted etter slamavskiller, eller at denne er integrert i slamavskiller.
Det skal anlegges tre infiltrasjonsgrøfter hver med lengde 13,3 m. 3(kravet er tot. 40 m2.)
Alternativt kan det anlegges infiltrasjonsbasseng med størrelse ca 3 x 13,3 m. Grunn løsning
benyttes.
Filterflaten skal være plan og horisontal. Alternativt kan parallelle grøfter benyttes.
I bassenget legges det et fordelingslag av vasket singel/pukk med min. tykkelse 0,25 m.
(Alternativt kan løs leca benyttes i fordelingslaget)
Det legges 3 stk. stive infiltrasjonsrør med lengde 13,3 m. Diam. 32 mm. Fall 0 o/oo.
Hulldiam. skal være 6 mm. med avstand 1 m. Pumperørene skal kobles sammen med
manifoldrør med min.diam. 110 mm. Infiltrasjonsrørene (trykksystem) skal ha hull langs bunn
av rør og til hver side av rør, og tettes i endene. Hull klokken 6 skal være forskjøvet 0,5 m fra
hull klokken 3 og 9.
Over infiltrasjonsanlegget legges det masseseparasjonsduk. Anlegget bør frostsikres.
Pumpekummen må være slik utformet at den neddykkede pumpen startes og stoppes av
vannhøyden i kummen. Nivåvippene skal være justerbare. Pumpekummen bør også være
utstyrt med alarmfunksjon ved høyt nivå eller ved nettutfall/feil på pumpe.
Pumpekummen justeres slik at hvert pumpestøt (støtbelaster) ligger mellom
120- 150 liter. Pumpekapasitet ca 160 l/min. = 2,6 l/s
Pumpen dimensjoneres slik at et overtrykk på min. 3 mvs. over væskenivå i manifoldrør
oppnås.
Det øverste jordlaget har en rustbrun farge som inneholder mye jern/
mineraler. Dermed bindes fosfor (d.v.s god renseevne med hensyn til fosfor) Det øverste
jordlaget inneholder også mye bakterier. Dette har god renseevne på patogene
mikroorganismer.
For øvrig vises det til situasjonsplan over anlegget plassering og prinsippskisser som viser
anleggets oppbygging.
Peilerør for funksjonskontroll.
I infiltrasjonsgrøft/basseng skal det settes ned peilerør for kontroll av event. oppstuving i
fordelingslaget.
Rørene kan bestå av grunnavløpsrør med diameter 110 mm. og må føres opp fra bunn av
grøft/basseng. De nedre 30 cm. av rørene skal perforeres med minimum 20 hull med diam. 8
mm. Det er spesielt viktig at det er huller i den aller nederste delen av rørene.
Forventede renseeffekter:
Dersom anlegget bygges slik som beskrevet, kan det påregnes følgende renseeffekter:

Rensing organisk stoff: 90 – 100 %
Rensing fosfor:
90 – 100 %
Høy renseeffekt på koliforme bakterier.
Adkomst for tømming av slam:
Det vil være god adkomst for tømming av slamavskiller fra adkomstveien til stedet.
Resipient:
Hovedresipienten vil være grunnvannsmagasinet og senere til bekker som munner ut i
hovedvassdrag.
Det er ikke registeret noen bekker i rimelig nærhet til anlegget, og kravet til min.avstand på
10 m. til bekk/vassdrag uten drikkevannsinteresser er i orden. En vil anta at avløpsvannet vil
få tilfredsstillende rensing i grunn før et event. utslag i terreng eller til dette når frem til
resipient.
For beregning av avløpsvannets strømningshastighet i løsmassene er følgende lagt
til grunn:
Det effektive porevolumet (n) i løsmassene settes til 0,12
Grunnvannets gradient etter oppstuving settes til 12 %
Midlere K- verdi som benyttes =5,0m/d.
q=k x i
v = q/n som gir v = (K x i )/n
v = (5,0 m/d x 0,12 )/ 0,12 = 5,0 m/d
Dersom 60 døgn oppholdstid i grunnen legges til grunn, vil dette utgjøre ca
300 m før avløpsvannet har fått tilfredsstillende rensing mht. bakterier/virus.
Drikkevannsinteresser:
Bolighuset et tilkoblet egen vannkilde..
Nabovannkilder er tegnet inn i den grad dette er registrert. Fritidsbolig på 84/6 har en
overflatevannkilde. Denne ligger ca 55 m fra planlagt avløpsanlegg og på et litt lavere nivå.
Denne vannkilden skal saneres og fritidsboligen skal tilkobles kommunal vannkilde. Avstand
til kommunal vannkilde er ca 90 m. Det anses som lite sannsynlig at det noen fare for
forurensning av denne vannkilden ved dette valg av avløpsløsning.
Det anbefales at det er 100 m. mellom vannuttak og avløpsanlegg dersom grunnvannstanden
ved anlegget ligger høyere enn ved vannkilden. Rehabilitering av eksisterende avløpsanlegg
opp til gjeldende krav, utførelse og forventede renseeffekter, vil bety bedrede forhold til
resipient.
Avstand til nabogrenser:
Anlegget vil bli liggende innenfor eget område. Anlegget blir ikke liggende nærmere
nabogrense enn 4 m.
Risiko for forurensing:

Dersom anlegget blir bygget slik som foreskrevet, antas risiko for forurensing til vassdrag å
være liten. Det vil ikke bli noe endrede forhold til brukerkrav til vassdrag/resipient ved denne
rehabiliteringen av anlegget. Forholdene vil heller bli bedret.
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