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Kvernåsen hyttefelt - Svar på utslippssøknad

Det søkes om utslippstillatelse for Kværnåsen hyttefelt del av eiendommene gnr. 20 bnr. 2 og 7 i 
Gjerstad kommune.
Tiltakshavere: Knut Hartveit og Lars Otto Haugen

Planen er utarbeidet av rådgivende ingeniører Tveiten AS, Seljord.
Det søkes om utslipp fra 100 hytter eller 270 pe.

Utslippssøknaden ble forelagt kommunen høsten 2007, men kommunen ønsket å behandle 
søknaden parallelt med reguleringsplanen for område. 
Berørte naboer ble varslet i brev av 08.11.07

Det kom inn tre naboprotester til utslippssøknaden. 
20.11.07 fra Harald Melås. 
27.11.07 fra Harald Melås, Per Mæsel og Olav Fjærbu
05.12.07 uttale 2 fra Harald Melås, Per Mæsel og Olav Fjærbu

Alle naboprotestene viste til at de ikke ønsket utslipp fra det planlagte renseanlegget til sine 
skogeiendommer som grenser inntil. 
Planstatus:
Reguleringsplan for Kværnåsen hyttefelt  ble sluttbehandlet i Gjerstad kommunestyret den 
16.10.08 i sak 31/07

Søknaden behandles etter forurensingsforskriften kap.13 med samlet utslipp mindre enn 2000pe 
til ferskvann eller elvemunning.

Merknader:
På bakgrunn av innspill fra grunneiere på nabobruk, som ikke ønsker utslipp(etterpolering på 
sine eiendommer), mener kommunen at det må inngås skriftlig avtale om utslipp, eventuelt 
pumpe utslippet tilbake til eget anlegg innenfor hytteområde.
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Administrasjonens vedtak etter fullmakt:
Etter forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 13 - 5 innvilges den 
fremlagte søknad om utslippstillatelse for inntil 100 hytter i Kværnåsen hyttefelt, gnr. 20, bnr. 2 
og 7 som omsøkt, dvs. med følgende avløpsløsning

- 2 renseanlegg med våtmarksfilter som etterpoleres i områdene mot Hundsvann og 
Egdetjenn

Følgende vilkår gjelder, jfr. forurensningsforskriftenes § 13-5:
1. Utslippstillatelsen gjelder for en belastning  på100 hytter
2. Den ansvarlige for private avløpsanlegg større enn 50 pe skal årlig rapportere nødvendige 

opplysninger til kommunen innen 1. februar 
3. Avløpsnettet skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes i hht forskriftenes § 13-6
4. Avløpsvannet skal minst etterkommer 90 % reduksjon av fosfor og 90 % reduksjon av 

BOF5, jfr. forskriftenes § 13-7
5. Avløpsanlegget skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes på en slik måte at 

omgivelsene ikke utsettes for sjenerende lukt, jfr. forskriften § 13-8
6. Det forutsettes at kommunelegen ikke har merknader. 
7. Det må fremlegges en erklæring fra grunneiere der etterpolering planlegges utover gnr. 20 

bnr. 2 og 7, slik at anlegget kan bygges og drives på dennes eiendom i all fremtid (kan 
medtas på skjøtet).

8. Arbeidene med avløpsanlegget må ikke utføres før kommunen har utferdiget tillatelse til 
tiltak etter plan- og bygningsloven (inkl. godkjenning av ansvarsrett mv).

Er arbeidene ikke igangsatt senest tre år etter at tillatelsen er gitt, eller innstilles arbeidet i lengre 
tid enn to år, faller retten til å etablere utslippet bort. Dersom utslippet fremdeles er aktuelt, må 
ny søknad sendes inn.

Enkeltvedtak truffet i medhold av forvaltningsloven opprettet i medhold av kommuneloven, kan 
påklages til kommunestyret eller særskilt klagenemnd, jf forurensingsloven § 85 annet ledd. For 
enkeltvedta truffet av kommunestyret er fylkesmannen klageinstans.

Med hilsen

Astrid Haugen Gustavson
konsulent

Kopi til:
Knut Hartveit
Lars Otto Haugen


