Hei
Viser til brevet ditt ang prøvetaking på respirenter på Holsåsen. Jeg har noen spørsmål
angående denne orienteringen.
Du viser til dialogmøtet i februar i år. Oppsummeringen fra dette møtet er sendt til eiere
avgrunn- og avløpsanlegg som faller inn under kapitel 13 i forurensingsloven, til anlegg der
statsforvalteren er forurensingsmyndighet. Er dette å forstå slik at anlegg som er mindre
enn 50 pe ikke omfattes av denne prosessen?
Du viser til et møte som blei avholdt 2. juni. Jeg er ukjent med dette møte og har heller
ikke sett noe møtereferat. Hva var agendaen på dette møtet, og hvem deltok?
To av prøvepunkta er på min eiendom
Hva er hensikten med prøvetaking i Nystøltjernet? Det er pr i dag ingen avløpsanlegg som
har dette som respirent. De to avløpsanlegga som skal betjene Nystølshovda hyttefelt, vil få
tjernet som respirent, men disse er ikke bygd ennå.
Det skal tas prøver i bekken ved Gørrmyr. Denne bekken er respirent for avløpsanlegga i
Ureskar og Mauredokken. Bekken er også respirent for avrenning fra et jorde på ca 25 da
(?) som regelmessig er spredeområde for naturgjdsel. Du skriver at hensikten med
prøvetakngen er å få bedre oversikt over om respirenten er påvirket av
avløpsvann. Hvordan kan en fimnne ut noe om dette når bekken også er respirent for
store mengder husdyrgjødsel som spres inntil bekk og grøfter?
Jeg har hatt en rekke henvendelser til kommunen med spørsmål om utslippstillatelse for
hyttene i Nystølhovda. For disse anlegga vil det være Hol Kommune som er
forurensingsmyndighet (Under 50 pe)
Svaret som gis er at det ikke vil bli gitt noen utslippstillatelse selv om avløpsanleggene skal
bygges i samsvar med kart og bestemmelser i vedtatt plan. Og en vedtatt reguleringlanen
er som kjent juridisk bindende. Hvem kan jeg henvende meg til for å overprøve
kommunens beslutning om å nekte utslippstillatelse?
Mvh Sandero

Den 03.05.2021 13:09, skrev SANDER OTTAR SOeNDRAaL:
Hei igjen Jostein
Jeg er kjent med at kommunen nå har hatt et nytt møte med utbyggere på Holsåsen
og statsforvalteren angående kloakkering.
Jeg har også mottatt nabovarel i forbindsen med igangsetting av bygging av VA anlegg på
en naboeiendom.
Ringer du meg når du har anledning?
mvh
Sander O Søndrål

Den 12.04.2021 10:13, skrev Jostein Grevsgård:

Hei igjen Sander Ottar

Det er rett som du skriver at kommunen fortsatt er forurensningsmyndighet for anlegg under 50 pe,
og at vedtatte reguleringsplaner gjelder.

Samtidig har statsforvalteren bedt om en plan som viser håndtering av avløpet for hele
tettbebyggelsen Holsåsen. Dette er som tidligere nevnt basert på at området sett under ett vil
overstige 2000 pe i overskuelig fremtid, og en bekymring for at de lokale resipientene ikke vil tåle
utbyggingen som er planlagt. Når en snakker om resipienter kan dette både være vannforekomster
som bekker og vassdrag, og grunnvann. Et eksempel er bekken Skriu sel som allerede er blitt
klassifisert til å ha miljøtilstanden MODERAT. Det betyr at det må gjøres tiltak for at denne
vannforekomsten skal nå miljømålet tilstanden GOD for å oppfylle overordnede miljømål i
vannforskriften. I slike sammenhenger er sektormyndigheter pålagt og bruke sin sektorlovgivning,
som f.eks forurensingsforskriften, som virkemiddel for at miljømålet skal nås. Et annet eksempel på
sektorlovgivning som vil kunne bli inngripende er drikkevannsforskriften som mattilsynet forvalter.

Dette medfører som jeg har skrevet tidligere at det vil være lite hensiktsmessig å gi tillatelse til
bygging av infiltrasjonsanlegg på nåværende tidspunkt - før det er utredet hvordan dette vil slå ut
for hele tettbebyggelsen og den enkelte resipient sett under ett. Det betyr ikke nødvendigvis det
samme som at det en kommer frem til er at alle delområdene innenfor tettbebyggelsen må knyttes
til ett og samme renseanlegg, eller at de rensetekniske løsningene må være like for hvert enkelt
delområde. Det er jo nettopp dette grunn- og anleggseiere gjennom ressursgruppen og sammen
med kommunen må få utredet og laget en plan for – for å svare ut statsforvalteren. Dette påligger
både grunn- og anleggseierne på Holsåen og kommunen.

Det aller første som må skje er derfor å få samlet og konstituert ressursgruppen, slik at de enkelte
problemstillingene kan komme på bordet og arbeides med samlet.

Med vennlig hilsen

Jostein Grevsgård
VA-ing.
Jostein.grevsgaard@hol.kommune.no

Tlf: 911 71 631/320 92 143

Fra: SANDER OTTAR SOeNDRAaL <ssoendr@online.no>
Sendt: 9. april 2021 11:11
Til: Jostein Grevsgård <jostein.grevsgaard@hol.kommune.no>
Emne: Re: SV: Avløp - Holsåsen

Hei igjen
På samhandlingsmøtet spute T Seim om avløpsløsninger med
infiltrasjonsanlegg som er mindre enn 50 pe. Svaret som ble
gitt var at det kan etableres slike anlegg hvis det er nedfelt i
vedtatt VA - planer. Men en kan ikke påregne at det vil bli
vedtatt nye planer med slike avløpsløsninger. Jeg oppfattet at
både kommunen og statsforvalteren samtykket i dette. Det er
da også dette som er skrevet ned i møtereferatet .
Jeg har også snakka med Stamsø hos statsforvalteren og
oppfattet at hennes anbefaling var at jeg bygde VA anlegget i
Nystølhovda i samsvar vedttatt plan og påså at anlegget
var mindre enn 50 pe. Dette for at utslipp skulle reguleres av
en annen forskrift og ikke var under statsforvalterens
myndighet.
Hol kommune har mottatt brev fra fylkesmannen (Stamsø),
datert 26/6 2020. Brevet forteller at fylkesmannen (nå
statsforvalteren) overtar myndigheten for utslipp på
Holsåsen. Men slik jeg leser skrivet, og også har blitt fortalt,
gjelder denne myndighetsovertakelsen større anlegg som skal
reguleres etter forurensingsforskriftens kapittel 14. Er det ikke

slik at det fortsatt er kommunen som er for
forurensingsmyndighet for avlegg mindre enn 50 pe?
Jeg syns dette har blitt en merkelig sak. Hvem kan fortelle
meg hvordan jeg skal forholde meg for å komme
videre? Nystølplanen blei påbegynt i 2013 og det er på tide at
den sluttføres.
mvh
SanderO Søndrål

Den 08.04.2021 11:06, skrev Jostein Grevsgård:

Hei Sander Ottar

Det mest «komprimerte» svaret jeg kan gi er at forurensningsloven vil trumfe eksisterende
konsesjoner/planer og tillatelser hvis ny kunnskap tilsier at resipientene i et område ikke vil tåle
utslippene fra den utbyggingen det tidligere er planlagt for. Det er dette Statsforvalteren ønsker å
få svar på for hele tettbebyggelsen Holsåsen sett under ett. Minste tidsperspektivet det skal
planlegges for i en slik sammenheng er ifølge forurensningsloven 10 år. Det ligger derfor i kortene
at det aller første som må skje er å få opp nåværende status for hele tettbebyggelsen Holsåsen
med delområder. Dette vil være det som danner grunnlaget for hvilke løsningsalternativer en kan
se for seg for hele tettbebyggelsen sett under ett. Hvilke løsninger en til slutt faller ned på for hele
tettbebyggelsen og det enkelte delområde samlet sett, er det derfor for tidlig å si noe om på
nåværende tidspunkt. Det er jo det arbeidet statsforvalteren har pålagt grunn- og anleggseierne
sammen med kommunen å gi et svar på. I det bildet vil det vil være lite hensiktsmessig å bygge
avløpsløsninger nå som kan vise seg å ikke være gode nok om få år. Det aller viktigste nå er derfor
å få opp status på værende anlegg, samt få startet organiseringen av det samarbeidet som må til
for at grunn- og anleggseiere, og kommunen, kan få svart ut statsforvalterens spørsmål om en
helhetlig avløpsplan for hele tettbebyggelsen Holsåsen. I dette arbeidet må de grunn- og
anleggseierne som sitter i ressursgruppen være et samlende talerør for alle grunn- og
anleggseierne innenfor tettbebyggelsen Holsåsen.

Med vennlig hilsen

Jostein Grevsgård

VA-ing.
Jostein.grevsgaard@hol.kommune.no
Tlf: 911 71 631/320 92 143

Fra: SANDER OTTAR SOeNDRAaL <ssoendr@online.no>
Sendt: 7. april 2021 10:49
Til: Jostein Grevsgård <jostein.grevsgaard@hol.kommune.no>
Emne: Avløp - Holsåsen

Hei Jostein
Viser til brev angående avløpshåndtering på Holsåsen.
Jeg er eier av infiltrasjonsanlegg ved Mauredokken.
Dette anlegget er slik:
Hver tomt har egen slamskiller (3 kammer). "Svartvannet"
renner fra slamskillerne (naturlig fall) til en pumpestasjon og
pumpes så opp til en infiltrasjonsflate (500 m2 (??)).
Infiltrasjonsflata er fylt med vaska finpukk og avløpsvannet
pumpes til dette magasinet gjennom rør og deretter fordeles
vannet utover flata med sprederør. Bassenget er frost-isolert,
overfylt med jord og tilsådd. Anlegget er 100 % lukket, men
med kummer ved tilkoplingspunktene

Du beskriver framgangsmåten for måling og prøvetaking av
avløpsvann i infiltrasjonsanlegg i brevet ditt. Du skriver at
det skal tas vannprøver og målinger i innløp og utløp av
slamavskiller. Slamavskillerne er i hytteeiers eie, og jeg har
ingen automatisk tilgang til disse. Prøvetaking er derfor en
omfattende prossess, spesient vinterstid med nedsnødde
kumlokk. Det eneste stedet jeg kan komme lettvindt til
avløpsvannet er i pumpestasjonen.
Jeg har også et nytt hyttefelt Nystølhovda. Reguleringsplanen (20 tomter), ble vedtatt i
kommunestyret i september 2018.
Det er bygd veger i feltet, og strømtilførsel til tomtene er
prosjektert. Planen min er å få på plass avløp og vannløsning
nå i vår og starte bygging her i løpet av det neste halve året.
VA-planen for Nystølhovda beskriver at det skal etableres to
infiltrasjonsanless. Reguleringsbestemmelsenes §6.2
sier: "VA- anlegg skal etableres i samsvar med VA- plan. Det
skal foreligge godkjent utslippstillatelse før det gis tillatelse
for utbygging på den enkelte hyttetomt. Det er forutsatt at
det legges inn vann i hyttene".
Kart og bestemmelser i en reguleringsplan er juridisk
bindende, og vi er vel alle av den formening at
VA-anlegget skal etableres i samsvar med bestemmelsene i
reguleringsplanen?
I referatet fra samhandlingsmøtet leser jeg:
"Det vil være anledning til å etablere nye enkeltanlegg/mindre
fellesanlegg for hytter, men kun i hht. godkjente VA-planer
for hyttefeltene i Holsåsen. Utslippssøknader for anlegg < 50
pe sendes Hol kommune. Det kan ikke forventes nye
utslippstillatelser ut over det antall hytter som fremgår av
gjeldende VA-planer og utslippstillatelser."
Jeg er nå i villrede om vegen videre for
avløpsløsninger. Ringer du meg når du har ledig tid.
mvh

SanderOSøndrål
tlf 958 75002

