Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Sveinhaug, Elin
onsdag 26. juni 2019 08.29
Postmottak Kart og byggesak
VS: Grunna 51 - gnr. 527 bnr. 568

Kan du journalføre denne på utslippssaken (som er avsluttet)
______________________________
Med vennlig hilsen / Best regards
Elin Sveinhaug
Ingeniør
Spredt avløp
Ringsaker kommune
Tlf: 96 94 31 80
www.ringsaker.no
www.ringsaker.kommune.no

______________________________

Fra: Sparingen AS <post@sparingenas.no>
Sendt: tirsdag 25. juni 2019 13.41
Til: Sveinhaug, Elin <elin.sveinhaug@ringsaker.kommune.no>
Emne: Grunna 51 - gnr. 527 bnr. 568
Hei, og takk for hyggelig telefonsamtale.
Oppsummert:
SØKNAD OM UTSLIPP AV AVLØP
Ref. tidligere gitt utslippstillatelse.
Vi søker for Grunna 51 – gnr. 527 bnr. 568 – og eier Ingri Egeberg om å utvide avløpsanlegget med 9
m3 ekstra (tett) tank. Det ble satt ned 6 m3 høsten 2018, og den viste seg å bli full da storfamilien
kom i påsken. For forrige søkeprosess ble det opplyst til oss at avstand til helårsvei var 0 meter da
vegen vinterbrøytes helt til hytta. Men det viser seg i ettertid at Arnkværn ikke kan kjøre helt inn til
hytta på vinteren pga. både smal, svingete og til dels bratt veg ned. Så i praksis er det relativt langt
fra hytta til helårsveg for tankbilen.
Tanken som ble satt ned i fjor ønskes gjenbrukt – enten som et ekstra tømmepunkt hvis mulig (ifølge
Arnkværn er det uproblematisk med to tømmepunkter – særlig når de blir rett ved siden av
hverandre som her) eller med overløp fra den ene kummen til den andre. Kummene er dyre, og siden
det er plast-tank er det også uvisst om vi klarer å få den opp uten å skade den (med tanke på
gjenbruk) ønsker kunden å sette ned en 9 m3 kum i tillegg.
Reelt antall PE for vinterhalvåret er nok nærmere 10 enn 5.

Det er veldig fint om jeg kan få en tilbakemelding på dette så fort som mulig da vi antakeligvis tar
denne jobben i løpet av neste uke – før ferie, og samtidig som vi skal grave noe mer der.

med vennlig hilsen
Anne Jenny Sparingen
tlf 99714659
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Jemtlandsvegen 3a | Postboks 303 | 2381 Brumunddal

