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420/1 Kvamsveien 45, foreløpig tilbakemelding på søknad om nedsetting av infiltrasjonsanlegg 
 
Eiendom (gnr/bnr/fnr/snr): 420 / 1 / 0 / 0            

 

Ansvarlig søker: JORDET GRUSTAK AS 
Tiltakshaver: Snorre Hellesvik 

 

Søknad mottatt: 30.05.2022 
 

 
For at kommunen kan behandle en søknad etter forurensningsforskriften og plan- og 
bygningsloven (pbl) §§ 20-1 og 20-2 må søknaden inneholde nødvendige opplysninger. 
 
Mangler ved søknaden  
Kommunen vurderer at søknaden er mangelfull. Se liste nedenfor over hva som mangler.  
 
Ser av tidligere saker at det er nylig er bygd et infiltrasjonsanlegg på eiendommen, men det må 
likevel dokumenteres hvordan forholdene er på det aktuelle stedet. Enkelte steder kan det skille 
mye på egenskapene for massene bare innen noen få meter. 
 
Saksbehandler har vært i kontakt med teknisk avdeling i kommunen angående kommende 
utbygging av kommunalt nett i området, og eventuell tilkobling av kyllingfjøs til dette nettet. 
Teknisk avdeling ønsker ikke dette grunnet innholdet i vaskevannet, og privat avløpsanlegg kan 
tillates. 
 
Mangler: 
• Det må tas en jordprøve til kornfordelingsanalyse. Resultatet klassifiseres iht. VA-miljøblad 

59. Hvis massene er i klasse 1 er det krav om infiltrasjonstest. En slik test er ikke påkrevd 
for masser i klasse 2, 3 og 4, men det bør likevel gjøres en slik måling av hydraulisk 
ledningsevne i grunnen for å dokumentere infiltrasjonsegenskaper. 

• Det må gjøres en dimensjonering av infiltrasjonsgrøften på basis av 
sikteprøve/infiltrasjonstest. 

• Det mangler søknad om utslippstillatelse med alle vedlegg 
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• Det mangler situasjonskart 
• Det mangler gjennomføringsplan  
• Det mangler nabovarsel 
• Det mangler opplysninger gitt i nabovarsel 
• Det mangler kvittering for nabovarsel 

 
Avløpsanlegg i Orkland kommune skal prosjekteres og dimensjoneres i henhold til gjeldende 
VA/miljø-blad. Dette er nedfelt i kommunens retningslinjer for private avløpsanlegg. 
 
Legger ved de skjemaene som må fylles ut av ansvarlig søker / ansvarlig prosjekterende. Legger 
også ved kommunens retningslinjer for private avløpsanlegg.  
Skjemaene finnes i word-format på kommunens hjemmeside under «Private avløp - Etablering av 
nytt avløpsanlegg»:  
https://www.orkland.kommune.no/private-avloep.531360.no.html 
 
Vær oppmerksom på at det også kan være andre feil og mangler med det som er sendt inn og 
som eventuelt avdekkes senere i saksbehandlingen. 
 
Ved komplettering av søknaden på e-post ber vi deg/dere benytte: 
postmottak@orkland.kommune.no. Vennligst merk e-posten med saksnummeret som står øverst i 
dette brevet. Det er ønskelig at kompletteringen ikke sendes inn som én stor fil, men deles opp i 
vedlegg etter tema og med konsise navn som beskriver innholdet. 
 
Vi ber om at søknaden kompletteres innen 01.09.2022 
 
Henvendelser kan gjøres til saksbehandler Kjell Ivar Framås som kan treffes på telefon +47 47 64 
73 05. Vennligst oppgi saksnummer BYGG-22/00606 ved alle henvendelser. 
 
 
Med hilsen 
ORKLAND KOMMUNE 
Plan og byggesak 
Kjell Ivar Framås 
   

 

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 
 
 
Vedlegg: Søknadsskjema, utslipp av avløpsvann, bokmål 

Vedlegg A til utslippssøknad, bokmål 
Vedlegg C til utslippssøknad, bokmål 
Vedlegg D kart til utslippssøknad, bokmål 
Vedlegg F til utslippssøknad, bokmål 
Retningslinjer for private avløpsanlegg i Orkland kommune 

 
Kopimottakere: Snorre Hellesvik 
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