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85/5 Skulmoveien 204, godkjent utslippstillatelse og tillatelse til bygging av avløpsanlegg 
 
Eiendom (gnr/bnr/snr/fnr): 85 / 5 / 0 / 0            

 

Ansvarlig søker VORMSTAD VVS J O Høston 
Tiltakshaver Sindre Dalen Havik 

 
 

  
   

 
 

 
VEDTAK 
 
Administrativt vedtak: 

1. Etter delegert myndighet, og i henhold til Plan og bygningslovens §§ 20-1 og 21-4 
godkjennes søknad om bygging av avløpsanlegg på eiendommen gnr. 85 bnr. 5. Anlegget 
skal tilknyttes bygning nr. 184028743 i matrikkelen. 

2. Etter delegert myndighet og i henhold til Forurensningslovens § 7 og 
Forurensningsforskriften § 12-5 godkjennes søknad om utslippstillatelse for 5 pe fra 
bygning nr. 184028743 i matrikkelen på eiendommen gnr. 85 bnr. 5. 

 
Vedtaket har følgende vilkår: 

- Sammen med søknad om ferdigattest må det vedlegges  
o bilder fra byggeprosessen som viser nytt bygget avløpsanlegg. Bildene vil bli arkivert 

på saken. 
o Serviceavtale for pumpe i støtbelaster. Pumpen trenger service hvert år for å sikre 

at anlegget fungerer som det skal. 
- Infiltrasjonsløsning må utføres i samsvar med VA-miljøblad nr. 59 
- Slamavskiller på 4 m³ skal tømmes hvert andre år  

 
Alle parter kan klage på vedtaket innen 3 uker. Se orientering nedenfor om rett til å klage på 
forvaltningsvedtak. 
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Med hilsen 
ORKLAND KOMMUNE 
Plan og byggesak 
 
Kjell Ivar Framås 
   

 

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 
 
 
Vedlegg:  

         
 
Kopimottakere: REMIDT IKS 

Sindre Dalen Havik 
 
ReMidt IKS 

• ved utslippstillatelser 

 
 
SAKSBEHANDLING MED BEGRUNNELSE FOR VEDTAK 
 
Generell informasjon 
Vi mottok søknaden 14.11.2022. 
Tegninger og dokumentasjon mottatt samme dato ligger til grunn for vår behandling av 
søknaden. 
Søknaden gjelder rehabilitering av avløpsanlegg for bolighus.  
Det anlegges slamavskiller med pumpekum og infiltrasjon på 30 m2. 
 
Avløpsløsningen 
Det prosjekteres med en 4 m3 slamavskiller fra Firberprodukt. Som støtbelaster prosjekteres det 
med en 1 m3 tank med alarm og et støtvolum på 150 liter. 
 
Infiltrasjonsareal for 5 pe er beregnet til 30 m2.  
Utføres med 50 mm manifoldrør, 2x15 meter 32 mm infiltrasjonsrør boret med et 6 mm hull per 
meter og terset i ender. 110 mm peilerør. 
 
Vurdering/begrunnelse 
Grunnundersøkelser er gjennomført 12.07.2022 og det er tatt ut jordprøve til 
kornfordelingsanalyse. 
Eiendommens løsmasser er ifølge grunnundersøkelser preget av sand.  
Kornfordelingsanalyse tatt ut på 60 cm viser at det er masser i klasse 3 i infiltrasjonsdiagrammet 
med en infiltrasjonskapasitet på 50 liter/m2/døgn. Det er ikke utført infiltrasjonstest. 
Massene vurderes til å ha gode egenskaper som rensemedium for avløpsvann. 
Det vurderes at det ikke kan oppstå konflikter i forhold til lokale drikkevannskilder. 
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Ifølge NGU sine kart er det breelvavsetning i området og infiltrasjonsevnen er ikke klassifisert.  
 
Løsningen vurderes å sikre tilstrekkelig rensing av avløpsvannet 
 
 
Eiendommen er tilkoblet kommunalt drikkevann. Det er ikke avdekket andre drikkevannskilder i 
utstrømningsområdet som står i fare for å bli forurenset av utslippet. 
 
Det foreligger ikke avløpsplan i området, og det er ikke tilbud om kommunalt avløp. Det er ingen 
planer om utbygging av kommunalt avløp i overskuelig framtid. 
 
Det er ikke registrert rødlistearter, viktige naturtyper, verdifulle kulturlandskap eller kulturminner 
på tomten eller i nærheten av det omsøkte anlegget. 
Det forventes ikke at en infiltrasjonsløsning vil påvirke natur eller brukerinteresser. 
 
Adkomst for slambil er ivaretatt. 
 
Tømmehyppighet: 
- Slamavskiller på 4 m³ skal tømmes hvert andre år 
 
Remidt IKS organiserer slamtømmingen og anleggseier vil bli varslet i god tid før tømming. 
 
Privatrettslige forhold 
Kommunen tar ikke stilling til privatrettslige forhold, og gir ikke privatrettslige rettigheter. Dersom 
tiltaket krever det, må du selv ordne med nødvendige privatrettslige rettigheter. I motsatt fall kan 
arbeidet ikke gjennomføres.  
 
Naboer 
Naboer og gjenboere er varslet. Det er ikke kommet merknader til søknaden. 
 
Foretak med ansvarsrett 
Kommunen skal påse at de angitte ansvarsområdene dekker tiltaket og er plassert i riktige 
tiltaksklasser. Aktuelle foretak har innsendt erklæring om ansvarsrett i tråd med hva som anses 
som dekkende for nødvendige fagområder for å fatte vedtak i saken. 
 
Gjennomføringsplan 
Kommunen legger innsendt gjennomføringsplan datert 02.11.2022 til grunn for godkjenning. 
 
Følgende foretak erklærer ansvarsrett for følgende ansvarsområder i byggesaken: 

Navn Vormstad VVS AS, 921 360 436 Tiltaksklasse 
SØK Ansvarlig søker  1 
PRO Rensing av sortvann 1 
UTF Rensing av sortvann 1 

 
Foretaket har sentral godkjenning som dekker hele ansvarsområdet.  
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Ansvarlige foretak skal sørge for at arbeidene blir gjennomført etter bestemmelser i plan- og 
bygningsloven. 
 
 
GEBYRER OG VIDERE OPPFØLGING 
 
Gebyrer og avgifter 
Det faktureres i henhold til kommunen sitt gebyrreglement tilgjengelig på kommunen sin 
hjemmeside. Ved en eventuell klage må gebyret likevel betales.  
 
Tilsyn 
Kommunen vurderer at det kan være aktuelt med tilsyn i byggeprosjektet, og vi ber om at det 
tilrettelegges for dette i forbindelse med søknad om ferdigattest/ midlertidig brukstillatelse. 
 
Vilkår for tillatelsen 
Dersom arbeidene ikke er satt i gang senest 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller tillatelsen bort. 
Det samme gjelder hvis byggeprosjektet innstilles i mer enn 2 år.   
 
Rammetillatelse bortfaller også dersom arbeidene ikke er satt i gang senest 3 år etter at denne er 
gitt. Dette gjelder uavhengig av om det er gitt igangsettingstillatelse.  
 
Dette gjelder også for dispensasjon. Eventuelle tiltak, som er avhengig av dispensasjonen, må 
derfor settes i gang senest innen 3 år etter at dispensasjonen er gitt.   
 
Fristene kan ikke forlenges, jf. plan- og bygningsloven § 21-9.  
 
En endringstillatelse vil i utgangspunktet ikke forlenge fristen. Medfører derimot en 
endringssøknad at tiltaket er av en slik karakter at det må opprettes en helt ny sak med full 
søknadsbehandling, vil en ny rammetillatelse eller ett-trinnstillatelse være gyldig i 3 år fra det nye 
vedtaket. 
 
Ferdigattest/ midlertidig brukstillatelse 
Du kan ikke ta i bruk bygget før det foreligger ferdigattest/midlertidig brukstillatelse, jf. plan- og 
bygningsloven § 21-10. 
 
Skjema for ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse finnes på:  
https://dibk.no/saksbehandling/byggsok/Byggesaksblanketter/ 
www.orkland.kommune.no 
 
 
ORIENTERING OM RETT TIL Å KLAGE PÅ FORVALTNINGSVEDTAK 
 
Klagerett 
Dere har rett til å klage på vedtaket. 
 
Hvem kan dere klage til? 
Klagen sendes Orkland kommune. Hvis de ikke tar klagen til følge, vil den bli oversendt til 
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Statsforvalteren i Trøndelag for endelig avgjørelse. 
 
Klagefrist 
Klagefristen er 3 uker fra den dag dere mottok vedtaket. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt før 
fristen går ut. Dersom dere klager så sent at det kan være uklart for oss om dere har klaget i rett tid, 
bør dere oppgi datoen for når dere mottok dette brevet. Dersom dere klager for sent, kan vi se bort 
fra klagen. Dere kan søke om å få forlenget fristen. I så fall må dere oppgi årsaken til at dere ønsker 
dette. 
 
Rett til å kreve begrunnelse 
Dersom dere mener at kommunen ikke har begrunnet vedtaket, kan dere kreve en slik begrunnelse 
før fristen går ut. Ny klagefrist blir da regnet fra den dagen dere mottar begrunnelsen. 
 
Innholdet i klagen 
Dere må presisere: 

- hvilket vedtak dere klager over 
- årsaken til at dere klager 
- den eller de endringer som dere ønsker 
- eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen. 
 

Klagen må undertegnes. 
 
Utsetting av gjennomføringen av vedtaket 
Selv om dere har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. Dere kan imidlertid søke om å 
få utsatt gjennomføringen av vedtaket til klagefristen er ute eller til klagen er avgjort, jf. 
forvaltningsloven § 42. 
 
Rett til å se saksdokumentene og til å kreve veiledning 
Med visse begrensninger har dere rett til å se dokumentene i saken. Reglene om dette finnes i 
forvaltningslovens §§ 18 og 19. Dere må i tilfelle ta kontakt med Orkland kommune. De kan også gi 
nærmere veiledning om adgangen til å klage, om framgangsmåten og om reglene for saksbehandling.  

 
Kostnader ved klagesaken 
Det er adgang til å kreve dekning for vesentlige kostnader i forbindelse med klagesaken. 
Forutsetningen er da vanligvis at vedtaket blir endret til gunst for en part. Reglene om erstatning 
for sakskostnader finnes i forvaltningsloven § 36. Klageinstansen kan orientere dere om retten til å 
kreve slik dekning. 
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