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-------- Opprinnelig melding -------Fra: post@fruenshusoghage.no
Dato: 25.11.2019 11:35 (GMT+01:00)
Til: "Melby, Elin Marie Mangerud" <elin.marie.mangerud.melby@ringsaker.kommune.no>
Emne: Re: Vedrørende avløpsløsning, Nordmessenvegen 299
Takk for informativt svar.
Vedlagt følger kart over utslipp på Sisselstuen.
Da jeg tok over eiendommen i 2014 var septiktanken lagt inntil grunnmuren
på hovedhuset (noe som ga en uønsket lukt inne i huset).
Utslag fra kjøkken gikk rett ut på jordet.
Det ble lagt ned ny septiktank med rør som vist på kart.
Når det gjelder utleieenhet så har denne adgang til hovedhuset inntil
videre. Det er planlagt tilbygg med bad og kjøkken, avmerket med gul farge
på kartet.
med vennlig hilsen
Johanne Ulriksborg

Den tir, oktober 15, 2019, 12:56 skrev Melby, Elin Marie Mangerud:
> Hei,
>
> Du spør om du kan ha spredegrøfter på egen eiendom eller om det må være et
> lukket system.
>
> Eiendommen ligger forholdsvis langt unna Sør-Mesna i forhold til
> forurensningsfare, og du har forholdsvis god plass på din egen tomt.
> Avhengig av antall personer som vil bo der (f.eks. regnet ut fra
> sengeplasser), bruk av kjøkken, størrelse på kjøkken osv., vil en
> fagkyndig vurdere ulike løsninger for utslippet på eiendommen. De
> vanligste lokale avløpsløsningene som sannsynligvis vil bli vurdert av den
> fagkyndige er:
>
> 1.
Renseanlegg (minirenseanlegg e.l.) etterfulgt av slamavskiller og
> infiltrasjon.
>
> 2.
Slamavskiller og infiltrasjon («spredegrøfter» som du skriver).
>

> Med mange personer og kjøkken vil det være naturlig å velge et renseanlegg
> i forkant av et infiltrasjonsanlegg. Dersom grunnforholdene er veldig
> utfordrende, vil den fagkyndige måtte vurdere andre alternative løsninger.
>
> Ta kontakt med en fagkyndig på dette. Spør om de kan prosjektere
> avløpsanlegg på denne størrelsen eller om de kan henvise deg til noen som
> kan det, større bedrifter e.l. som kan hjelpe deg. Når dette er
> prosjektert vil den fagkyndige stå som ansvarlig for søknaden din og vil
> være ansvarlig for at kommunen får den dokumentasjonen vi trenger for å gi
> utslippstillatelse.
>
> Spørsmål:
> Kan du sende meg et kart og forklaring på hvilke bygninger som har utslipp
> i dag? Jeg ser av eiendomsmappen at det er bygget en del, men at avløpet
> ikke er vurdert selv om utleie er vurdert. Jeg kan ikke finne noen
> utslippstillatelse for noen av bygningene (heller ikke hovedbygningen). Du
> må regne med å utbedre dette i samme slengen (eller koble til nytt) da
> dette anlegget er registrert som dårlig (ikke forskriftsmessig) i
> kommunens registre.
> ______________________________
>
>
> Med vennlig hilsen / Best regards
>
> Elin M. Mangerud Melby
> Ingeniør
> Spredt avløp
> Ringsaker kommune
>
> Tlf: 96 94 31 80
>
> www.ringsaker.no<http://www.ringsaker.no/>
> Feil! Hyperkoblingsreferansen er ugyldig.>
>
> [Ringsaker_logo_100mm_cmyk_orig]
> ______________________________
>
>
>

