
From:                                 "Ola Melby" <ola.melby@orkdal.online.no>
Sent:                                  Fri, 1 Jul 2022 09:57:16 +0200
To:                                      "Postmottak Orkland" <postmottak@orkland.kommune.no>
Subject:                             SØKNAD UTSLIPP. BYGG-22/00592. DERES REF; KJELL IVAR FRAMÅS

 
 
 
 
BYGG-22/00592  TUFLÅTVEGEN 58.  UTSLIPP AVLØP FRA EN HYTTE. 
 
ENDRINGSMELDING. 
 
Endringen gjelder ut i fra minirenseanlegget og til bekk.  Etter minirenseanlegget blir det montert en 1 
m3 slamavskiller.  Dette er for å fange opp evt. slam som slipper gjennom renseanlegget. 
Før det går ut i bekk blir det lagt ei infiltrasjonsrør på 10 m langs med bekken.  Her vil det bli tilkjørt 12-
20 mm støvfri pukk som blir lagt rundt røret, før masseseparasjonsduk blir lagt over før stedlige masser 
blir tilbakeført. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB: Ny Epost adresse 
 
Mvh 
Ola Melby 
 
Orkdal Varme og Sanitær AS 
Megårdsvegen 2 
7320 Fannrem 
 
TLF: 72485393 
Mail: ola.melby@orkdalvarme.no
 

ADVARSEL: Denne e-posten kom fra utenfor organisasjonen. Ikke klikk på lenker eller 
åpne vedlegg med mindre du kjenner igjen avsenderen og vet at innholdet er trygt. 
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BYGG-22/00592 TUFLÄTVEGEN 58. UTSLIPP AVLØP FRA EN HYTTE.

ENDRINGSMELDING.

Endringen gjelder ut i fra minirenseanlegget og ti l bekk. Etter minirenseanlegget blir det montert en l
m3 slamavskiller. Dette er for å fange opp evt. slam som slipper gjennom renseanlegget.
Før det går ut i bekk blir det lagt ei infiltrasjonsrør på 10 m langs med bekken. Her vil det bli tilkjort 12-
20 mm støvfri pukk som blir lagt rundt røret, før masseseparasjonsduk blir lagt over før stedlige masser
blir tilbakeført.
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