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1 Innledning 
 

Denne fagrapporten er et vedlegg til søknad om revidert utslippstillatelse for Breivika 

hyttefelt i Hurum kommune.  Det vises til tidligere innsendt søknad om utslipps-

tillatelse datert 2.10.2018. I den søknaden var det beskrevet en løsning hvor 

slamavskilt avløpsvann fra Breivika hyttefelt skulle tilknyttes utslippsledningen fra 

Rødtangen Camping.   

 

I ettertid har det fremkommet annen informasjon og styret i Breivika hytteforening 

har derfor besluttet at utslippssøknaden skal revideres. Man ønsker nå at slamavskilt 

avløpsvann skal føres ut til dypt vann i egen utslippsledning fra Breivika. 

 

Rapporten er utarbeidet i nært samarbeide med hytteforeningen v/ Sverre Løvåsdal.  

Som bakgrunnsmateriale er det benyttet opplysninger fra offentlige kilder som bl.a. 

NGU, Kartverket, NIBIO samt andre tilgjengelige kilder og rapporter.  Videre har 

COWI’s tidligere utredning og kart vært et nyttig bakgrunnsmateriale. 

 

Tiltakshaver er: 

Breivika hytteforening     Org. 992 774 878 

Aspelundfaret 7, 1392 Asker 

 

Kontaktperson:  

Sverre Løvåsdal 

Stabekkveien 9, 3420 Lierskogen 

Tlf: 906 13 317   Epost: sveloev@online.no 

 

Søknaden er utarbeidet av BraVA rådgivning v/ undertegnede. 

 

Røyken 16.04.2019 

 

Jørgen Ove Myrre 
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3 Rensedistriktet 
 
Det vises til vedlegg 9.1 og 9.4 som viser deltakende eiendommer i dette 

fellesprosjektet. Flyfoto er tatt 24.05.2017 og viser avgrensningen på rensedistriktet 

hhv nord og syd i feltet. 
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4 Tilknytning og dimensjonering 
 
Breivika hytteforening omfatter 47 hytteeiendommer og 52 medlemmer.  Pr dato er 

det 41 av disse som har meldt deltakelse i fellesprosjektets fase 1 – Søknad om 

utslippstillatelse. 

 

Hyttebebyggelsen er i hovedsak fra 1950 – 60-tallet og disse har en «normal» 

standard for denne tidsepoken. Vannforsyningen (sommervann) ble etablert på 1970 – 

80-tallet. De fleste hyttene har en enkel sanitær standard og et begrenset utslipp, 

men det er også hytter med installert wc og tett tank samt gråvannsutslipp.  Etter 

gjennomført felles avløpsanlegg må det forventes at sanitærstandarden gradvis 

heves. Det er kun et fåtall av hyttene som har bilvei helt frem og hyttene brukes lite 

på vinteren da veiene ikke brøytes vinterstid. 

 

Grunnlaget for dimensjonering av avløpsmengden hentes fra VA-miljøblader (nr 48, nr 

100 og nr 115), Norsk Vann-rapporter (168/2009 og 193/2012) samt ny informasjon 

fra Norsk Vann.   

 

I disse hyttene regnes det med gjennomsnittlig 5 sengeplasser pr hytte. I flere av 

hyttene kan det forventes et kortvarig større belegg som kan bli opp mot 8 - 10 

personer en helg, men i et såpass stort område vil andre hytter være uten gjester i 

samme periode. Man kan ikke forvente at det er 100 % belegg på samlet 

sengekapasitet, selv i høysesongen (sommerferien).  Belegget vil fordele seg utover 

mange uker.  Ved kysten vil vi foreslå en beleggs-% på maks 70 av total sengekapasitet 

i fellesferien. Dette gir i følgende dimensjoneringsgrunnlag  for maks utslipp:  

47 hytter x 5 senger x 0,7 = 165 personer i fellesferien. 

 

Ut fra ovennevnte datagrunnlag anbefales det å benytte 150 l/pe d for fremtidig 

spesifikk avløpsmengde pr gjestedøgn på hyttene.  Dimensjonerende avløpsmengde fra 

området blir da:  165 pe x 150 l/ped = 25 m3/d. 

 

Det forutsettes at takvann og drenering føres til terreng.  For innlekking fra 

ledningsnettet anbefales det vanligvis å benytte 0,4 l/s pr km ledning for områder 

hvor det ikke er foretatt målinger (VA-miljøblad nr 115 pkt 4.2). Ut fra målinger på 

kartet er det her ca 900 m selvfallsledning inn mot pumpestasjonen.  Dette gir en 

teoretisk fremmedvannsmengde (innlekking) på 0,9 x 0,4 = 0,36 l/s eller 31 m3/d. 

Dette skulle dermed gi en samlet dimensjonerende hydraulisk belastning på  

Qdim = 25 + 31 = 58 m3/d.  

 

Det er imidlertid svært lite sannsynlig at det er høyt belegg på hyttene i perioder 

med regnvær og potensielt store fremmedvannsmengder inn i ledningsnettet. Videre 

blir det her lagt nytt avløpsnett som i utgangspunktet skal være tett.  Vi foreslår at 

man legger inn en liten sikkerhet for noe innlekking og velger en dimensjonerende 

belastning til Qdim = 25 + 5 = 30 m3/d i en maksuke. Avløpsledningen som er planlagt 

fra syd og frem til knutepunktet / pumpestasjonen dimensjoneres for en mindre 

avløpsmengde.  Her er det ca 20 hytter.  Det betyr et dimensjoneringsgrunnlag for 20 

hytter x 5 senger x 0,7 = 70 pe som gir en avløpsmengde på 70 x 150 = 10 m3/d.  Her 

benyttes i hovedsak trykkavløp slik at man ikke regner med innlekking. 
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5 Vurdering av stedlige forhold 
 

Det ble foretatt en befaring på området den 19.04.2018 sammen med Sverre Løvåsdal. 

Da ble ulike tracéer og plasseringer drøftet. 

 

I dette området er det, i flg NGU områder (mørk blå) med strandavsetninger.  Her er 

det marine strandvaskede sedimenter dannes av strøm og bølgeaktivitet i 

strandsonen.  Materialet er rundet og godt sortert.  Kornstørrelsen varierer fra sand 

til blokk, men sand og grus er vanligst. Massene kan være godt egnet for infiltrasjon, 

men på grunn at kort avstand (og kort oppholdstid) til strandsonen vil man ikke oppnå 

en fullverdig hygienisk kvalitet og dermed blir det konflikt med brukerinteresser som 

bading etc.  Infiltrasjon som eneste avløpsbehandling vurderes som utelukket for 

dette hyttefeltet. 

 

De lyse blå områdene er marine finkornige avsetninger.  Dette er tette masser som 

vanligvis er uegnet for infiltrasjon.  De rosa feltene markerer området med mye bart 

fjell og lite løsmasser.  Ved anlegg av dype grøfter i disse områdene må det påregnes 

mye sprengning.  Alternativet er grunne ledninger med varmekabel og trykkavløp. 

 

 
 

Bergarten i områdets nordre del er grovkornet granitt og i søndre del består 

bergarten av skifer og kalkstein.  

 

  



Side 7  

BraVA rådgivning - Søknad om revidert utslippstillatelse for Breivika hyttefelt i Hurum kommune 

6 Brukerinteresser 
 

Det er gjennomført to nabovarslinger i forbindelse med denne søknadsprosessen. 

Nabovarslene er sendt ut som epost.  Fagrapporten er vedlagt begge gangene.  I 

forbindelse med første utsendelsen kom det inn en del spørsmål som styret besvarte 

på følgende måte:  

 
Til medlemmene i Breivika hytteforening 

 

12. august 2018 

 

KOMMENTARER TIL MERKNADER TIL NABOVARSEL OM ETABLERING AV FELLES 

VANN- OG AVLØPSANLEGG 

 

Det vises til nabovarsel datert 23.06.2018 fra BraVA rådgivning v/Jørgen Ove Myrre som ansvarlig 

søker på vegne av Breivika Hytteforening (BH) som tiltakshaver.  

 

Det er kommet merknader fra eiere av ni eiendommer som har mottatt nabovarselet. Alle ni har 

meldt seg på søknaden om utslippstillatelse ved å innbetale kr. 4.000 til foreningen. I dette skrivet 

kommenteres de innkomne bemerkningene på generell basis. Skrivet vil være vedlegg til søknaden til 

Hurum kommune. Det sendes til orientering til samtlige medlemmer av BH, som omfatter 47 

eiendommer. Av disse har per i dag eiere av 39 eiendommer meldt seg på som deltakere i en søknad 

om utslippstillatelse.  

 

Grunnlaget for søknaden er som tidligere opplyst avtalen som er inngått med Hurum kommune 

v/Hurum Eiendomsselskap KF 23. mars 2018 og krav og retningslinjer for en søknad som er oppstilt 

i brev av 8.12.2016 fra Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen. Av dette fremgår det at 

realiseringen av et avløpsanlegg, som omfatter både gråvann og svartvann, forutsetter 

utslippstillatelse etter forurensningsloven (med kommunen som vedtaksmyndighet). Videre fremgår 

det at kommunen skal godkjenne ledningstraséene (som vil gå dels over kommunens og dels over 

privat grunn). Ledningsanlegget må også tilfredsstille gjeldende tekniske krav for slike anlegg.  

Avtalen er vedlagt en skisseplan (ikke en endelig plan) over ledningsnettet, som er basert på Cowis 

skisseplan fra 2013. Planen er skissert ut fra hensynet til minst mulig terrenginngrep og selvfall fra 

hyttene i størst mulig utstrekning. I samme trase som avløpsledningen vi det bli lagt vannledning 

som planlegges tilkoblet kommunal vannforsyning. Eksisterende vannforsyning vil bli faset ut etter 

hvert som nytt anlegg etableres. 

 

Det er viktig å presisere at realisering av et avløpsanlegg vil være en totrinns prosess. For å 

begrense kostnadene på det første trinnet, som vil være å innhente utslippstillatelse, vil søknaden 

vise til den skisseplanen som allerede foreligger. Når utslippstillatelse er gitt vil vi kunne gå videre 

med detaljprosjekteringen, som bla er nødvendig for å innhente anbud fra entreprenører. Det vil da 

bli justeringer etter befaringer med de enkelte grunneierne, som vil ta hensyn til lokale forhold. Det 

er viktig å presisere at det er ingen som har gitt forhåndssamtykke til bestemte inngrep på egen 

grunn ved å delta som søker.  

 

Det er viktig å presisere at utslippstillatelsen blir gitt for de eiendommer som er påmeldt i arbeidet 

med utslippstillatelsen. De som velger å ikke delta i denne fasen vil dermed ikke ha utslippstillatelse 

og heller ikke tillatelse til å ha innlagt vann.  Disse må dermed selv bekoste søknader etc senere.  

 

I Cowis plan fra 2013 ble kostnadene for den enkelte hytteeier estimert til kr. 210.000 eks. mva 

(oppreglulert til i dag etter endringen i KPI). Noe bedre grunnlag for å vurdere pris har vi ikke før 

vi har innhentet anbud.  

 

Det har kommet bemerkning til den foreslåtte plasseringen av slamavskilleren. Den kan justeres så 

lenge det opprettholdes selvfall fra slamavskilleren til utslippsledningen. Dette gjelder i mindre grad 

pumpestasjonen, som det er ønskelig å ha liggende på laveste punkt.  

 

Avløpsnettet vil bli luftet med naturlig ventilasjon over tak på de høyest plasserte hyttene for hindre 

lukt fra ledninger, pumpestasjon og slamavskiller. 
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Når utslippstillatelse foreligger, vil det kunne bli nødvendig med ytterligere innbetaling fra de 

hytteeierne som ønsker å bli med videre for å dekke de prosjekteringskostnadene som da vil påløpe. 

Når vi har kommet så langt at vi har priser fra en eller flere entreprenører, er tiden inne for 

bindende påmelding til prosjektet. Det vil formelt skje ved etablering av et andelslag. Andelslaget vil 

være fremtidig eier og driver av anlegget. 

 

Målet med avløpsanlegget er å etablere vann- og avløpsanlegg for hytteeierne i Breivika 

hytteforening og at det uten vesentlige tilleggskostnader kan knyttes til en varig kommunal 

renseløsning når den måtte foreligge en gang i fremtiden.  

 

I forbindelse med den andre utsendelsen av nabovarsler (mars/april 2019) er 

foreliggende fagrapport også vedlagt. Denne fagrapporten vil bli komplettert dersom 

det kommer inn merknader som er av betydning for valg av løsning. 

 

6.1  Drikkevann 

Vannforsyningen i området er sikret fra et privat vannverk – Uråsleina vannverk – som 

gir sommervann fra to borebrønner.  I flg NGU’s brønnregister og innhentet 

informasjon lokalt så er det følgende borebrønner for vannforsyning i nærområdet til 

Breivika hyttefelt.  Disse berøres ikke av det planlagte avløpsanlegget. 

 

 
 

6.2 Badeplass 

Det er bademuligheter langs eiendommenes strandlinje.  Dette har man tatt hensyn til 

i anbefaling om avløpsløsning.  Se også pkt 6.5. 

 

6.3 Fiskeplass 

Det er fiskemuligheter langs hele strandlinjen.  Dette påvirkes ikke negativt etter 

fullført tiltak. 
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6.4   Næringsinteresser 

Det er ingen spesielle næringsinteresser i nærheten som kan bli påvirket av utslippet. 

 

6.5   Rekreasjon 

Det er strandsonen syd for Rødtangen Camping som blir mest benyttet til bading, men  

det også forekommer sporadisk bruk av den mer steinete kystlinjen nedenfor 

hyttefeltet. 

 

Plasseringen av slamavskilleren og pumpestasjonen blir litt tilbaketrukket i forhold til 

stranden.  Etter at disse er plassert og terrenget er ferdig planert og tilsådd, så vil 

lokkene i terrengnivå og styreskapet på eget stativ ikke være til hinder for tidligere 

bruk av området til rekreasjon. 

 

6.6 Naturmangfold 

På siden http://gardskart.skogoglandskap.no/ finnes følgende registrering av 

naturtyper nær planlagt område for avløpsanlegget:  Bløtbunnsområde i strandsonen 

nedenfor Rødtangen Camping.  Dette er et viktig område, men det vil ikke bli berørt av 

planlagt avløpsanlegg for Breivika. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gardskart.skogoglandskap.no/
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Før nasjonale arter finnes det registreringer nær planlagt område for avløpsanlegget: 

Rosa rugosa (rynkerose). Dette er en fremmed art som skal bekjempes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nærmeste verneområde er Solfjellåsene naturreservat som ligger øst for 

hytteområdet i Breivika.  En av hyttene (nr 87) ligger innenfor grensene for 

naturreservatet.  Planlagt tiltak for den hytta er trykkavløp, dvs en 40 mm isolert 

ledning som legges grunt uten skyting av grøft. Tiltaket vil således ikke sette spor i 

terrenget etter gjennomføring. Naturreservatet berøres ikke av tiltaket for øvrig, 
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Rødlistede arter er registrert både inne ved stranden (observasjon av fiskemåke) og 

lengre ute i hyttefeltet er det registreringer av Legesteinfrø.  Disse registreringene 

påvirkes ikke av planlagte tiltak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er ingen fredede kulturminner som berøres av det felles vann- og avløpsanlegget 

da disse ligger høyere i terrenget enn de tracéer som velges for ledningsnettet og vil 

således ikke bli berørt av tiltaket. 
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7 Valg av avløpsløsning 
 

Etter møter med VIVA og Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen er det 

gitt åpning for av avløpsbehandling basert på slamavskiller og utslipp på dypt vann.  

Dette fordi løsningen betraktes som er overgangsløsning ved at det legges til rette 

for videreføring av avløpsvannet frem til kommunalt avløpsrenseanlegg.  Det vises i 

denne forbindelse til brev av 8.12.2016 (Se vedlegg) 

 

Slamavskilleren dimensjoneres i hht VA-miljøblad nr 48: Her beregnes både 

vannvolumet og slamlagringsvolumet.  Tilstrekkelig vannvolum skal sikre lang nok 

oppholdstid slik at partikler får tid til å synke til bunns eller flyte opp til overflaten.  

Tilstrekkelig slamvolum skal sikre nok plass til lagring av slam mellom hver gang 

tankbilen skal tømme.  Her legges det inn en sikkerhet i volum. Nødvendig vannvolum 

er 30 m3/d x 18/24 = 22 m3.   

 

Nødvendig slamlagringsvolum dimensjoneres ut fra det samlede antall bruksdøgn på 

alle hyttene til sammen i løpet av et år. I tillegg vil antall tømminger pr år være en 

viktig faktor som påvirker nødvendig slamlagringsvolum. Man benytter 250 l slam pr 

person pr år for en helårsbolig, dvs 0,7 liter slam pr person pr døgn.  

 

Dersom man legger til grunn at hver hytte benyttes 30 døgn pr år med gjennomsnittlig 

5 sengeplasser pr hytte, vil samlet antall bruksdøgn for hele feltet bli: 

47 hytter x 5 personer x 30 døgn/år = 7050 bruksdøgn/år.  Dette genererer følgende 

slammengde: 7050 bruksdøgn/år x 0,7 liter/pe d = 4,9 m3 slam/år avrundet til 5 m3 

slam/år. 

 

Med en årlig tømming av slam blir slamavskillerens totale volum 22 + 5 = 27 m3. Her 

velges nærmeste standard størrelse med minimum angitt volum. Volumet kan gjerne 

fordeles på flere tanker, tilpasset terreng, transportmuligheter etc.  

 

Slamavskilleren plasseres like ved siden av pumpestasjonen som vist på 

situasjonsplanen. 
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7.1  Plassering av slamavskiller og pumpestasjon Breivika 

 

I tidligere planer fra Cowi er det foreslått en plassering av pumpestasjonen nederst i 

Lensmannsveien som vist på flyfoto under.  Det er hensiktsmessig å plassere 

slamavskilleren i samme område.  

 

Dette er en god plassering da man her kan føre i land en sjøledning fra søndre del av 

hyttefeltet i samme tracé som deler av utslippsledningen.  Det er en grei adkomst for 

slambil og for drift og vedlikehold av pumpestasjonen samt at denne plasseringen 

krever lite terrenginngrep. Forslag til omtrentlig plassering er vist på flyfoto under.  

Her kan det bli mindre tilpasninger og justeringer under detaljprosjekteringen. 

 

 

 
 

 

Avløpsvannet fra nord kommer via en selvfallsledning til en innløpskum.  Hit kommer 

det også selvfallsledninger og pumpeledninger (trykkavløp) fra de nærliggende 

hyttene.  Avløpsvannet fra syd kommer via en sjøledning som føres helt opp til 

innløpskummen.   

 

Fra innløpskummen renner avløpsvannet inn i slamavskilleren.  Her holdes det tilbake 

avløpssøppel, fett og flyteslam.  Slammet synker til bunnen. Vannfasen ledes videre til 

pumpestasjonen.  Her benyttes en standard pumpestasjon med to alternerende 

avløpspumper.  Pumpestasjonen bygges ikke med overbygg i første omgang, for ikke å 

gjøre for stort inngrep i strandsonen.  Det plasseres et utvendig styreskap på stativ 

ved siden av pumpestasjonen. 
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Tegningene viser prinsippet for rensetiltaket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  Pumpestasjonen og slamavskilleren må plasseres så høyt i terrenget og sikres mot  

oppdrift slik at man ikke får problemer ved f.eks en stormflo.   

På www.norgeskart.no/geoportal/ kan man finne en beregnet stormflo med intervall 

200 år basert på datagrunnlag fra 2017.  Kartutsnittet under til høyre viser dette for 

området hvor pumpestasjon og slamavskiller er tenkt plassert.  Vannivå kan komme opp 

til ca 2,5 m over normal vannstand. 

  

Innløpskum 

Slamavskiller 

Pumpestasjon 

Pumpeledning ut på dypt vann 

http://www.norgeskart.no/geoportal/
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7.2 – Utslippsledningen 

 

Utslippspunktets plassering vurderes ut fra forhold som kan gi en best mulig 

fortynning av utslippsvannet og sikre at brukerinteressene, i første rekke bade- og 

rekreasjonsinteresser sommerstid, ikke blir negativt påvirket.  Da er det fysiske 

forhold i vannet, som strøm, temperatur, saltinnhold samt fremherskende 

vindretninger som må vurderes. 

 

I den forbindelse er det gjort et litteratursøk i dokumentasjon av tidligere 

undersøkelser. I FFI-rapport 18/01333 «Innsamling av hydrografiske data i 

Oslofjorden» er det beskrevet resultater fra måletokt utført i 2017.  Fra denne 

refereres her resultater fra tokt i snitt 5 - Breiangen, da det har relevans til 

forholdene ved Rødtangen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toktene ble utført i januar, mai, august og desember og fra disse refereres data fra 

mai og august da det har størst interesse i forhold til brukerinteressene i området. 

 

Følgende registreringer og oppsummeringer kan nevnes i denne forbindelse: 

• Temperaturen i vannet synker i mai jevnt fra overflaten og ned til ca 30 – 40 

m og derfra er det stabil temperatur nedover i dypet.  I august synker 

temperaturen jevnt helt ned mot 80 m og derfra er den stabil nedover i dypet. 
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• Saltholdigheten er lavere i overflaten ved Breiangen enn lengre ut i 

Oslofjorden, og det er en skarpere gradient i de øvre 5 meterne.  Dette viser 

tydelig påvirkning av ferskvann fra Drammenselva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjøkartet er hentet fra gulesider.no og viser bunnforholdene utenfor Breivika / 

Rødtangen.  Ut fra ovennevnte registreringer samt erfaringer med tidevann og 

fremherskende vindretning fra syd om sommeren, så anbefales det at utslippet skjer 

på ca 20 m’s dyp.  

 

Anbefaling om utslippspunkt er vist på kartutsnittet nedenfor. 
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8 Utslipp og resipient 
 

Utgangspunktet for beregning av utslippsmengder på årsbasis er det beregnede totalt 

antall bruksdøgn for hyttene i Breivika hytteforening. Det vil si det samme  

datagrunnlaget som benyttes for beregning av slamproduksjonen.  Man legger til grunn 

at hver hytte / seng benyttes 30 døgn pr år.  Med 5 sengeplasser pr hytte, vil samlet 

antall bruksdøgn for hele feltet bli: 47 hytter x 5 personer x 30 døgn/år = 7050 

bruksdøgn/år.   

 

I forbindelse med slike større rensetiltak skal man beregne forventet utslipp.  

Relevante parametre er total fosfor og organisk stoff.  Spesifikk 

forurensningsmengde for fosfor og organisk stoff er: 

• Fosfor (tot-P)    1,8 g P/pe d 

• Biokjemisk oksygenforbruk (BOF5) 60 g O/pe d 

 

I en slamavskiller forventes følgende renseeffekter:  

• Fosfor (tot-P)    5 – 10 % 

• Biokjemisk oksygenforbruk (BOF5) 25 – 35 % 

 

Det vil si at spesifikk utslippsmengde pr person og døgn dermed reduseres til (beste 

verdier): 

• Fosfor (tot-P)    1,6 g P/pe d 

• Biokjemisk oksygenforbruk (BOF5) 20 g O/pe d 

 

Med de beregnede 7050 bruksdøgn på hyttene pr år så kan vi beregne et utslipp 

på hhv: 

• Fosfor (tot-P)    11,3 kg P/år 

• Biokjemisk oksygenforbruk (BOF5) 141 kg O/år 

 

Til sammenlikning så tilsvarer dette det årlige utslippet fra kun fire helårs eneboliger 

á 5 personer og samme renseprosess, dvs slamavskiller og utslipp til sjøen. 

 

Utslippsrammen er den mengden som man beregner i en maksimaluke. Dette er i 

kapittel 4 beregnet til 165 pe. 

 

Utslippsledningen fra Rødtangen Camping er kommentert i et brev fra Tilsynet 

8.12.2016.   Herfra siteres: 

 
Tilsynet for små avløpsanlegg har fått utført en kamerainspeksjon av utløpsledningen fra 

slamavskilleren. Resultatene viste at utløpsledningen er relativt ny, i god stand og føres ut på dypt 

vann. På grunn av strøm er det god utskifting av vannet ved utløpspunktet, og dette ligger for dypt til 

å kunne være tilgjengelig for folk som bader. Vi vurderer derfor resipienten for slamavskilleren som 

en god sjøresipient som vil tåle et økt utslipp. Som en midlertidig løsning inntil felles avløpsnett 

etableres i området, kan vi derfor tillate økt tilknytning til denne slamavskilleren på visse vilkår. 

 

Dette bør være godt overførbart til også å gjelde for den nye avløpsbehandlingen og 

utslippsledningen fra Breivika. 
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9 Drift og vedlikehold 
 

 Det anbefales at man inngår en serviceavtale med leverandør / rørlegger som kan 

foreta en minimum halvårlig årlig kontroll av pumpestasjonen (vår og høst) og  

rapportere dette til kommunen. Kontrollen skal omfatte bl.a. 

• Kontroll og vedlikehold av maskinelt og elektroteknisk utstyr, pumper, 

nivågivere, alarmer, evt. komponentbytte. 

• Test av GSM-sender for feilmeldinger. 

• Rengjøring. 

• Rapportering. 

 

Tiltakshaver må selv ta ansvar for en regelmessig slamtømming.  Slamtømmingen bør 

skje på høsten, når sesongen nærmer seg slutten.  Da sikrer man at det ikke står 

gammelt slam i anlegget gjennom vinteren. 

 

 

 

10 Vedlegg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


