
                        VA-plan for Grevsjølia hyttefelt. 

Denne avløpsplanen er et tillegg til reguleringsplan for Grevsjølia hyttefelt med 

bestemmelser. Avløpsvann skal håndteres ved separering der svartvann går til tette tanker 

og gråvann går til infiltrasjon. Gråvann skal for-renses i slamavskiller for deretter å bli 

infiltrert i stedlige masser. For svartvann skal det benyttes lavtspylende toalett med maks 

2 / 4 liter pr nedtrekk. Tanker for svartvann skal være minimum 3 m3. Dersom det brukes 

vakuumtoalett kan størrelse på tett tank vurderes i hvert tilfelle. Det kan borres brønner i 

felles vannforsyningsanlegg for vannforsyning til fritidsboligene. Overvann skal håndteres 

på egen eiendom. 

Til grunn for søknaden ligger: 

-  Plan og bygningsloven. 

-  Forurensningsloven § 22 

-  Forurensingsforskriften § 12, "Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og                                                    

lignende" 

-  NS 9426, "Bestemmelse av personekvivalenter (pe) i forbindelse med utslippstillatelse for 

avløpsvann" 

- Drikkevannsforskriften 

- Nasjonale mål – vann og helse, vedtatt av regjeringen 22.05.2014 

-  VA - miljøblad nr 48, 59, 99 og 100 

Området 

 Vegetasjon består av gress, lyng og busker. Prøvetaking viste sandholdig morene nesten helt opp til 

vegetasjonsdekke. 

  

Bildet viser typisk jordsmonn i området. 



 

 

Utslippets størrelse 

Avløpsanleggene er dimensjonert for 1000 l/d og 5 pe med BOF på 60 gram oksygen pr døgn pr pe. 

Utslippet skal etableres og drives i samsvar med kravene i § 12-7 til § 12-13 i forurensingsforskriften. 

Influensområde markeres på kart. 

 

Drikkevannskilde 
Det kan bores felles brønner der det monteres pumpe for vannforsyning for henting av vann. 

Plassering av felles brønner er vist i reguleringsplanen 

Borehull må plasseres utenfor naturlig avrenningsområde for infiltrasjonsanleggene. 

Det skal ikke etableres borebrønner for vannforsyning på hver tomt.  

Andre interesser 

Avløpsanleggene etableres i størst mulig grad på egen tomt og vil ikke berøre andre interesser, 

drikkevann, rekreasjon eller næringsvirksomhet. 

Det er tatt hensyn til avmerkede felles borebrønner ved plassering av avløpsanlegg med infiltrasjon.   

Utslipp til følsomt område 
Utslippet skal ledes ut i følsomt område, jf. vedlegg 1 punkt 1.2 til kapittel 11 i 

forurensingsforskriften, og skal minst etterkomme: 

90% reduksjon av fosfor og 90% reduksjon av BOF 

Forventet renseeffekt 

Total fosfor (P)                                     95% 

Organisk stoff (BOF5)                         95% 

Total N  (grå + svartvann)                  50% 

Termotolerante bakterier  (TKB)     99,99% 

 

Befaring og grunnundersøkelse 

Se vedlegg: Infiltrasjonstest, denne gjelder for hele området da resultatet for prøvetakingen var lik 

over alt. 



 

Renseløsning 

I planen er prosjektert med gråvann som ledes til slamavskiller for deretter å bli infiltrert i stedlige 

masser. 

Avløpsanlegg. 

Svartvannsanlegg: 

For svartvann benyttes lavtspylende toalett med tett tank på minimum 3 m3, mellom toalett 

og tank benyttes isoterm ledning med varmekabel. Tanken skal installeres med alarm som 

varsler med lyd når den nærmer seg full. Alarmen skal monteres inne i fritidsboligen. 

Vannforbruk: Fordi 5 av 6 toalettbesøk er for urinering vil snittforbruk på WC Duo være ca 

2,3 liter. 

Belastning av svartvannstank: Vann- og avfallstilførsel vil gjennomsnittlig være ca 2,5 

liter pr besøk. Dette betyr en tilførsel på totalt 15 liter vann og avfall pr person pr døgn. 

Dette tilsvarer ca 200 overnattingsdøgn før 3 m3 svartvannstank må tømmes. 

Gråvannsanlegg: 

Slamavskilleren skal ha et volum på minimum 1 m3. Slamavskillerens tekniske krav skal være utført i 

henhold til NS-EN 12566-1. Tanken må plasseres på en slik måte at tilgjengelighet for tømming er 

god, og den må sikres mot frost og oppdrift. 



Ledninger 
Ledning, 110mm PVC, skal benyttes mellom hytte, slamavskiller og infiltrasjonsgrøft. Denne legges 

frostfritt og med fall på minimum 15 %. 

 

Oppbygging av infiltrasjonsgrøften 
Figur 1: Bunnen i grøften skal planers helt jevnt uten fall, og grøftebunnen (filterflaten) skal ikke 

komprimeres, den skal jevnes med jernrive eller lignende. Plassering av anlegget vises på tegning. 

Infiltrasjonsflaten skal ligge på 0,5 - 0,8 m under terreng i gjennomsnitt. Anlegget utføres som en 

infiltrasjonsgrøft på 8 m og ledningen fra slamavskilleren tilkobles på midten eller enden av 

kammerrekken alt etter hva som er praktisk det beste. Kamrene tilbakefylles med stedlige gode 

masser og fotstampes lett. Resterende tilbakefylling kan skje med gravemaskin, og all masse legges 

over grøften. Anlegget frostsikres. Typisk snitt av Infiltrasjon med infiltrasjonskammer. 

 

Figur 2: Det kan også etableres infiltrasjonsgrøft med rør, pukk og fiberduk over, denne 

legges med ett fall på 0,5 % og det legges 25 cm pukk under rør. 

 



Plassering av avløpsanleggene. 

Plassering vises på tegning, og følgende skal sikres ivaretatt ved utslippssøknad for hver eiendom: 

-minsteavstand til drikkevannskilde 

-terrenghelning  

-avstand til grunnvann 

-avstand til vassdrag 

 

VA PROSJEKT & ANLEGG AS 

Norvald Trandokken 

Garlivegen 15 

2900 Fagernes 

Org nr: 915965512 

Tlf:f 90833648 

ntrando@gmail.com 


