
Gnr. xxx468, bnr. xxx 18i xxxx kommune 

 

Dokumentasjon fra nøytral fagkyndig  

 
 

Firmainformasjon: 

Firmanavn: ORKLA MARDAHL AS Kontaktperson: Svein Endre Møkkelgård 

Adresse: Vigorvegen 9 E-post: svein@om-as.no 

Telefon: 911 31 911 Direkte telefon:  

E-post: svein@om-as.no Mobil: 911 31 911 

Hjemmeside: www.orklamardahl.no   

Dokumentasjon av kompetanse: 

Det bekreftes herved at firmaet har følgende kompetanse og erfaring: 
1 siv.ing., 1 ing. 2 teknikere, 18 fagarbeidere med særdeles lang erfaring innen veg, 
vann og avløp. 
 

Navn på medarbeider: Svein Endre Møkkelgård 

Utdanning: Siv.ing. År: 1993 

Antall år relevant erfaring: 28 

Relevante kurs: Spredt avløp År: 1991 

  År:  

Navn på medarbeider:  

Utdanning:  År:  

Antall år relevant erfaring:  

Relevante kurs:  År:  

  År:  

Referanseprosjekter: 

Prosjektnavn Kort beskrivelse av prosjekt 

Tor Wongraven Infiltrasjonsanlegg for 5 PE 

Geita boligfelt Anlegg med separate slamavskillere og utslipp til sjø 

Tråsåvika Camping 2022  
 

Det bekreftes herved at <navn på firmaet> er et uavhengig foretak med tilstrekkelig hydrogeologisk 
og avløpsteknisk kompetanse. <Navn på firmaet> har ingen økonomisk interesse i søkers valg av 
avløpsløsning. <Navn på firmaet> søker å etablere den renseløsningen som er best egnet ut fra de 
naturgitte og økonomiske forutsetningene, miljø og brukerinteresser, uten på forhånd å promotere 
en bestemt renseløsning eller produsent.  

 Sted og dato: ORKANGER 29/6-22 Underskrift, 
nøytral fagkyndig: 

SVEIN ENDRE MØKKELGÅRD / 
sign. elektronisk 

             navn 
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År:
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Referanseprosjekter:
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Det bekreftes herved at <navn på firmaet> er et uavhengig foretak med tilstrekkelig hydrogeologisk
og avløpsteknisk kompetanse. <Navn på firmaet> har ingen økonomisk interesse i søkers valg av
avløpsløsning. <Navn på firmaet> søker å etablere den renseløsningen som er best egnet ut fra de
naturgitte og økonomiske forutsetningene, miljø og brukerinteresser, uten på forhånd å promotere
en bestemt renseløsning eller produsent.
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