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Sted: Kilgrend 
Eiendom: Ångås, gnr. 25, bnr. 50 

 

Sammendrag: 
Undertegnede har utarbeidet en vann- og avløpsplan for hytteområdet Ångås i Fyresdal kommune. 
Rapporten er todelt. Del 1 er søknad om utslippstillatelse. Del 2 beskriver eksisterende drikkevannskilder, 
foreslåtte renseløsninger for utslipp av spillvann og gråvann, samt plassering av disse. I del 2 er det også gitt 
rammevilkår for vann- og avløpsløsninger i området. Avløpsanleggene er beskrevet under pkt. 11. 
Beskrivelsene tar sikte på å være så detaljerte at det kan gis tillatelse til utslipp iht. kravene i 
Forurensningsforskriften og lokal utslippsforskrift for Fyresdal kommune, for hvert enkelt anlegg. 
Hytteeierne må imidlertid selv søke om byggetillatelse iht. kravene i plan- og bygningsloven. 
 
Hyttefeltet består av 23 hyttetomter, alle bebygd. Innenfor planområdet ligger ett eksisterende bolighus. 
Planområdet deles av Fyresdalsvegen (Fv 355). Nordøst for fylkesveien består området av jord-dekt mark, 
myrområder og bart fjell. Massene (morenemasser, torvjord og myr) har her marginale egenskaper som 
resipient. 
Sørøst for fylkesveien, langs Drang, finnes løsavsetninger bestående av grusig sand med god rense- og 
vannledningsevne.  
8 av hyttene ønsker ikke innlagt vann og vil forbli lavstandardhytter. 1 av hyttene vil ikke ha vannklosett 
tilkoblet og søker dermed kun om tillatelse til utslipp av gråvann. 13 av hyttene ønsker full sanitær standard 
med utslipp av spillvann (der forholdene tillater det). 1 hytte har et allerede godkjent anlegg. 
Jordhauginfiltrasjonsanlegg foreslås som renseløsning for de fleste av hyttene, i tillegg til lukket 
infiltrasjonsanlegg (3 hytter) og gråvannrenseanlegg. 
Infiltrasjonsanleggene skal bestå av ledningsnett, slamavskiller, pumpekum og infiltrasjonsgrøft. 
Gråvannrenseanlegget skal bestå av ledningsnett og prefabrikkert gråvannanlegg. 
Det anbefales at vannforsyningen baseres på borebrønner i fjell eller inntak på dypt vann i Drang. 
Med de foreslåtte renseløsningene forventes det høy tilbakeholdelse av fosfor, organisk stoff og smittestoff, 
slik at lokale vannforekomster ikke får endret tilstand og det opprettholdes god sikkerhet mot forurensning 
av drikkevannskilder. 

 

Notodden, 18.11.2020 

Tore Hagen  
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1. Innledning til søknad om utslipp av avløpsvann 

Denne VA-planen omhandler vann- og avløpsløsninger for eksisterende hytter som 

inngår i reguleringsplanen «Ångås hyttefelt» på del av eiendommen gnr. 25, bnr. 50, 

Kilgrend i Fyresdal. 

VA-planen er utarbeidet på oppdrag fra Helge Syftestad. Feltarbeidet med 

grunnundersøkelser ble gjennomført 26. og 27. mai 2020 av Tore Hagen, med god hjelp 

av lokalkjente Marit Syftestad, Helge Syftestad og Jørn Myhre. 

2. Søker 

Søker er: Helge Syftestad, Ångås 16, 3850 Fyresdal, på vegne av følgende hytteeiere 

innen Ångås hyttefelt: 

Tabell 1 

Gnr./Bnr./ 
FN. 

Navn Adresse TF E-post Søker 
om 
utslipp 
av: 

25/79 Anette 
Tibeto 

Gjekstad veien 
53A, 3218 
Sandefjord. 

40229717 anette.vibeto 
@sandefjord.kommune.no 

Spill-
vann 

25/50/16 Astrid 
Vøllestad 

Kasinveien 24, 
3676 Notodden 

95971618 mathia-w@online.no Spill- 
vann 

25/50/4 Bjørn 
Johnsen 

Stenklevveien 
27, 4846 
Arendal 

99252136 karg_johnsen@hotmail.com Spill-
vann 

25/50/15 Astrid 
Berge 
Jacobsen 

Løvsangerveien 
9, 4226 
Kristiansand 

48992667 astridbergejacobsen@gmail.com Spill- 
vann 

25/50/1 Kjell Arne 
Berge 

Ribberåsveien 
24, 4626 
Kristiansand 

99235781 Kabberge44@gmail.com Spill-
vann 

25/50/14 Knut Arvid 
Numme 

Rismyrveien 9, 
3243 Kodal 

47941668 bentenumme3@gmail.com Grå-
vann 

25/50/13 Liv Grete 
Holmegård 

Nesan 19, 4532 
Øyslebø 

97592931 eholmegard@hotmail.com Spill- 
vann 

25/50/17 Gro Anita 
Dahl 

Hekkeløpsveien 
14, 3244 
Sandefjord 

92229854 a.dahl72@yahoo.no Spill- 
vann 

25/96 Ståle 
Hovland 

Storgaten 28A, 
3970 
Langesund 

91308182 sho@nhk.no Spill- 
vann 

25/80 Lars Jonny 
Bringsvær 

Eskestølveien 
123, 4848 
Arendal 

99582656 uglebu8@gmail.com Spill- 
vann 
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Gnr./Bnr./ 
FN. 

Navn Adresse TF E-post Søker 
om 
utslipp 
av: 

25/81 Gro 
Klovholt 
Gustavsen 

Klosterhagen 
45, 3732 Skien 

98670809 hara-gus@online.no Spill-
vann 

25/50/12 Frøydis og 
Jørn 
Myhre 

Tjærildveien 8, 
3222 
Sandefjord 

41559550 jm@jmc.as Spill-
vann 

25/125 Marit 
Syftestad 

Otto 
Sverdrupsgt. 
77A 

99256039 marit.syftestad@hotmail.com Spill- 
vann 

25/50/8 Jan Erik 
Hjellset 

Heiaveien 2, 
4843 Arendal 

91816817 jan.erik.hjellset@dahlske.vgs.no Spill- 
vann 

 

Øvrige hytter innenfor planområdet endrer ikke status og søker således ikke om 

utslippstillatelse. Disse er: 

Tabell 2 

Gnr./Bnr./ 
FN. 

Navn Adresse TF E-post Status i 
planen: 

25/90 Petra 
Vogel 

Velleksvei 24, 
3750 Drangedal 

47382585 vaskebjoerni@hotmail.com Lav 
standard 

25/123 og 
25/124 

Theis Olav 
Eikås 

Myraveien 238, 
4848 Arendal 

90193682 thei.eik@online.no Lav 
standard 

25/50/10 Tommy 
Andersen 

Hylleveien 11, 
2332 Sandefjord 

91913737 fossen@live.no Lav 
standard 
 

25/50/3 Åer 
Gunnar 
Hem 

Rødåsen 17, 
3219 Sandefjord 

41205559 pergunnar@roadtrip.no Lav 
standard 

25/75 Gudrun 
Kjellemo 
 
Tor 
Gunnar 
Kjellemo 

Århusveien 11, 
3870 Fyresdal 
 
Høymyrfjellet 37, 
1389 Heggedal 

48242156 
 
 
90792005 

  
 
Lav 
standard 

25/76 Sverre 
Johnny 
Antonisen 

Sprintveien 30 A, 
3223 Sandefjord 

95235047  Lav  
standard 

25/77 Arne 
Bjønnes 

Sportsveien 20 
A, 3224 
Sandefjord 

90963671 wenbjon@hotmail.com Lav 
standard 

25/78 Robert 
Omsland 

Bakkaneveien 
83, 3267 Larvik 

90165775 robert.omsland@gmail.com Godkjent 
anlegg 
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3. Orientering  

Området er bygd ut etter gammel disposisjonsplan og er i kommuneplanens arealdel 

regulert til byggeområde for fritidsboliger. Grunneier ønsker nå at de av eksisterende 

hytteeiere som ønsker det, skal få muligheter for innlagt vann og spillvannsutslipp ev. 

gråvannutslipp. Det ble derfor besluttet å starte arbeid med detaljregulering av 

hytteområdet, samt utarbeide VA-plan med tilhørende søknad om utslippstillatelse. 

 

Hyttefeltet Ångås er et hytteområde med 23 eksisterende hytter. Feltet ligger i Kilgrend, 

ca. 300 moh på hver side av Fv. 355 langs innsjøen Drang. Beliggenheten framgår av 

forsiden, samt av vedlegg 1. Benyttet kartgrunnlag er hentet fra reguleringsplanforslaget 

og fra Norkart/Fyresdal kommune. 

Det vil ikke bli foreslått flere hyttetomter i reguleringsplanen som er under arbeid 

(november 2020).  

1 av hyttene (25/78) er gitt utslippstillatelse av Fyresdal kommune 06.05. 2010.  

Resterende 22 hytter foreslås som følger: 

8 av hyttene ønsker ikke innlagt vann og vil forbli lavstandardhytter.  

1 hytte vil ikke ha vannklosett tilkoblet og søker dermed kun om tillatelse til utslipp av 

gråvann.  

13 av hyttene ønsker full sanitær standard med utslipp av spillvann (der forholdene 

tillater det).  

 

Vannforsyning vil i hovedsak bli basert på eksisterende forhold som har fungert godt i 

mange år. Det er borebrønner i fjell og uttak på dypt vann i innsjøen Drang. Der det ikke 

er etablert vannforsyning og det ønskes innlagt vann, vil det bli etablert nye borebrønner 

i fjell (se kapittel 8.2). Ved etablering av eventuelle nye brønner, må det tas hensyn til 

eksisterende og planlagte avløpsanlegg.  

 

Det er varslet oppstart av detaljregulering for Ångås, del av gnr. 25 bnr. 50 i Fyresdal 

kommune den 25. august 2020 (AT Skog AS, Mona Gundersen). Oppstartsmøte ble 

avholdt med grunneier og representanter for Fyresdal kommune 25.06.2020. 

 

4. Søknadens omfang 

Det søkes om å etablere avløpsanlegg for mottak og rensing av spillvann (13 hytter) og 

gråvann (1 hytte) med innlagt vann.  

4.1. Avløpsmengder og –karakter 

Utslippet kan omfatte opp til 800 liter pr. bruksdøgn spillvann fra hver hytte med 

vannklosett tilknyttet (4 pe) og opp til 560 liter pr. bruksdøgn gråvann fra hytter uten 

vannklosett tilknyttet. Dette er beregninger av avløpsmengde hentet fra VA/miljø-blad 
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nr. 100/5 og er å anse som maksforbruk. For de aller fleste hytter vil det reelle utslippet 

være langt mindre. 

 

4.2. Renseanleggenes oppbygging 

De 13 hyttene som søker om utslipp av spillvann (vannklosett tilknyttet) må benytte 

slamavskiller, pumpekum, isolerte (trykk)avløpsledninger og jordhauginfiltrasjonsanlegg, 

lukkede infiltrasjonsanlegg eller minirenseanlegg dersom Fyresdal kommune kan tillate 

det på Ångås. 

 

Den ene hytta som søker om utslipp av gråvann (uten vannklosett) kan benytte 

prefabrikkert gråvannrenseanlegg. 

 

Det rensede vannet ledes til etterpolering i stedlige jordmasser eller utløpsgrøfter tilført 

filtralite. 

 

4.3. Valg av renseløsning og renseanleggenes lokalisering 

Valg av avløpsløsning og forslag til plassering er gjort på grunnlag av grunnundersøkelser 

utført av person med de nødvendige jord- og avløpsfaglige kunnskaper. Videre har lokale 

forskrifter for Fyresdal kommune vært bestemmende for hvilke avløpsløsninger som 

tillates for hyttefeltet på Ångås og for fritidsbebyggelse ellers i kommunen. 

Slamavskillere vil bli plassert slik at de kan tømmes med slamsugebil. 

Plassering av slamavskiller, pumpekum og gråvannrenseanlegg/jordhauginfiltrasjons-

anlegg og infiltrasjonsgrøfter er ikke stukket ut i felt. Dette for at mindre lokale 

tilpasninger kan være nødvendig pga fjell eller andre hindringer. 

 

De enkelte renseanlegg er for øvrig beskrevet og kartfestet i VA-planen (del 2). 

 

4.4. Forventet renseeffekt 

Det forventes høy renseeffekt med hensyn til forurensningsstoffer som fosfor, organisk 

stoff og smittestoff, slik at lokalt overflatevann ikke får endret tilstand som følge av 

utslippene. Det er svært liten sannsynlighet for at drikkevannskilder vil bli forurenset av 

utslipp fra de planlagte renseanleggene. 

 

4.5. Ansvarlig for bygging 

Godkjent rørlegger/entreprenør vil stå ansvarlig for bygging av avløpsanleggene. 

 

4.6. Ansvarlig for drift og vedlikehold 

Eier av de respektive anlegg vil stå ansvarlig for driften.  

4.6.1. Infiltrasjonsanlegg 

Slamavskiller skal tømmes i samsvar med Fyresdal kommunes bestemmelser. 

Pumpekum skal rengjøres (spyles) og tømmes samtidig som slamavskiller 

tømmes. Pumpe og elektrisk opplegg bør ha regelmessig tilsyn. 
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4.6.2. Gråvannrenseanlegg 

Prefabrikkerte gråvannrenseanlegg trenger regelmessig ettersyn for å sikre 

stabil drift. Det bør derfor tegnes en serviceavtale med leverandør eller et 

lokalt firma med nødvendig kompetanse. 

4.6.3. Minirenseanlegg 

Dersom det vil bli tillatt med minirenseanlegg, må det tegnes 

kontrakt/serviceavtale med leverandør. 

 

5. Grunnlag for valg av løsninger 
Hyttene i Angås hyttefelt ligger slik til at tilknytning til større fellesanlegg ikke er 

realistisk, hverken privat eller kommunalt. Under slike forhold må avløpsvannet renses i 

slamavskiller og tilkjørte sandmasser (jordhauginfiltrasjon) for deretter å infiltreres i 

stedlige jordmasser. Hytter som ligger langs vannet Drang, kan benytte lukkede 

infiltrasjonsgrøfter. 1 hytte ønsker ikke vannklosett tilknyttet og vil benytte prefabrikkert 

gråvannrenseanlegg. 

Alle foreslåtte renseløsninger er godkjent i henhold til lokal forskrift § 11. 

Anleggene dimensjoneres i henhold til kravene i VA/Miljøblad nr. 48, 59 og 60, jfr. 

VA/Miljøblad nr. 100/5. 
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UNDERSØKELSER OG VALG AV 
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6. Dimensjonerende vannmengde og forurensningstilførsel 

Reguleringsplan for Ångås hytteområde omfatter et hyttefelt med i alt 23 eksisterende 

hytter og 1 eksisterende bolighus. Det er ingen nye tomter innenfor planområdet. Det er 

kun 14 av disse hyttene som ønsker innlagt vann og 1 av disse igjen ønsker ikke 

vannklosett tilknyttet. 

For beregning av antall «pe» er det benyttet 4 personer i hver hytte. Dette tilsvarer 49,4 

pe for hyttene på Ångås, ifølge VA-miljøblad nr. 100. Ifølge samme miljøblad, utgjør 

dimensjonerende vannmengde for hver hytte med vannklosett 800 liter/bruksdøgn og 

for hytter uten vannklosett, 560 liter/bruksdøgn. 

Det foreligger spesifikke forurensningsmengder for avløpsvann fra boliger (SFT-rapport 

96:19): 

Tabell 3 

Kilde Fosfor i gram 
P per person 
og døgn 

Nitrogen i 
gram N per 
person og 
døgn 

BOF7 i gram 
O2 per 
person og 
døgn 

KOFCr i 
gram O2 
per person 
og døgn 

Suspendert 
stoff i gram 
per person 
og døgn 

Kjøkken og 
oppvask 

0,20 0,5 14 34 10 

Tøyvask 0,08 0,4 8 14 8 

Bad og dusj 0,02 0,3 6 7 3 

Totalt pr 
person 
gråvann 

0,30 1,2 28 55 21 

Klosettavløp 
per person 

1,30 10,8 18 39 21 

Sum gråvann + 
klosettavløp 
(spillvann) 

1,6 12 46 94 42 

 

Tabellen viser at kjøkken og oppvask bidrar til den største delen av 

forurensningsmengden i gråvann. Også tøyvask bidrar til forurensningsmengden, men få 

hytter av eldre dato har imidlertid vaskemaskin. Gråvannutslipp fra hytter vil derfor 

normalt være mindre per bruksdøgn enn fra helårsboliger. I tillegg er selvsagt antall 

bruksdøgn per år langt færre.  

7. Grunnforhold og massenes egenskaper som rensemedium 
Hyttefeltet Ångås ligger langt fra offentlig og privat avløpsnett. Under slike forhold er det 

kun bruk av minirenseanlegg/gråvannrenseanlegg og rensing i tilkjørte og/eller stedlige 

jordmasser som er mulig (se omtale i del 1).  

 

Fyresdal kommune har imidlertid i sine lokale avløpsforskrifter bestemt at dersom 

minirenseanlegg skal benyttes for fritidsboliger, skal minst en helårsbolig kobles til 
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anlegget. Dette er det ikke mulig å oppnå på Ångås og løsningen blir derfor å benytte 

jordhauginfiltrasjonsanlegg med tilkjørte filtermasser, rensing i lokale jordmasser og 

prefabrikkert gråvannrenseanlegg, med mindre kommunen kan fravike dette spesielle 

kravet. 

 

Grunnundersøkelser for klarlegging av mulighetene for infiltrasjon er gjennomført ved 

overflatekartlegging med inspeksjonsbor, graving i vegskråninger og prøvetaking av 

masser til kornfordelingsanalyse. Det er gjort undersøkelser på hver enkelt av de 14 

hyttetomtene/hyttene som ønsker innlagt vann. Resultatet framgår av tabell 1 og 2. 

 

7.1. Beskrivelse av området og jordmasser 

Nordøst for fylkesveien består området av jord-dekt mark og myrområder i veksling med 

bart fjell. Massene (morenemasser, torvjord og myr) har her marginale egenskaper som 

resipient.  

Området mellom fylkesveien og innsjøen Drang skiller seg ut, ved at en her finner relativt 

mektige grusavsetninger som er velegnet for infiltrasjon av avløpsvann.  

Utslipp fra 14 hytter på Ångås vil være fordelt over en avstand på 1,3 km og stedlige 

masser har god kapasitet til å motta den aktuelle avløpsmengden. 

 

7.2. Jordmassenes egenskaper som rensemedium 

Undersøkelser har vist at avløpsvann renses meget godt i jord. En reduksjon av fosfor og 

organisk stoff på 80 til 99% er påvist etter at vannet har strømmet gjennom et svært 

begrenset jordvolum. Med unntak av området langs Drang (hvor infiltrasjonsgrøfter kan 

anlegges), er mektigheten av stedlige masser for liten (dybde til fjell fra 0,3 – 1,0 meter) 

til at lukkede infiltrasjonsgrøfter kan benyttes. Utslipp fra hytter i dette området, må som 

nevnt renses i jordhauginfiltrasjonsanlegg eller minirenseanlegg, før diffus infiltrasjon i 

stedlige masser. Masser til jordhauginfiltrasjonsanlegget, sand kl. 2 til filter og pukk til 

fordelingslag, må tilkjøres.  

 

I torvjord/myr vil fosfor, organisk stoff og smittestoff i sommerhalvåret bli redusert ved 

biologisk aktivitet. I vinterhalvåret vil konsentrasjonen av forurensningsstoffer i hovedsak 

reduseres ved fortynning, i tillegg til at hyttenes brukstid på Ångås er vesentlig mindre 

vinterstid. 

 

8. Vannforsyning og avløp – samlet plan 
Ved all avløpsplanlegging bør det gjennomføres en samordning med drikkevanns-

forsyning.  

I reguleringsplan og VA-plan for Ångås hyttefelt, er det ikke tatt høyde for at avløpsvann 

fra hyttene skal transporteres og renses i fellesanlegg, men behandles i separate anlegg 

for hver hytte eller felles for maks 2 hytter. 

Samme prinsipp er lagt til grunn i drikkevannsforsyningen. Også her legges til grunn at 

hver hytte skaffer seg drikkevann fra egen vannkilde eller felles for 2 hytter.  
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8.1. Vannforsyning 

I et felt hvor samtlige hytter ble bygget for over 30 år siden, har de fleste også etablert 

vannkilde som har vært benyttet i mange år. Det dreier seg enten om borebrønner i fjell, 

eller inntak på dypt vann i Drang. I vurdering av avløpsløsning og plassering av 

renseanlegg, er det tatt hensyn til at eksisterende drikkevannskilder ikke skal utsettes for 

forurensningsfare. 

Eksisterende drikkevannskilder er markert på vedlagte kart. 

 

8.2. Valg og dimensjonering av avløpsanlegg 

Dimensjonerende vannmengde og forurensningstilførsel er beskrevet under pkt. 6 og 

valg av avløpsløsning under pkt. 7. Helst ville en ha benyttet prefabrikkerte 

minirenseanlegg for de av hyttene som ikke kan benytte tradisjonelle infiltrasjonsgrøfter 

i stedlige jordmasser. Bestemmelser i Fyresdal kommunes lokale avløpsforskrifter gjør at 

dette alternativet neppe er aktuelt og en må velge andre løsninger, jfr. pkt. 7.1 og 7.2. 

 

9. Beskrivelse av valgte separate avløpsløsninger 
Hyttefeltet omfatter som nevnt 23 hyttetomter, alle bebygd for mer enn 30 år siden. 

 

9.1. Lavstandardhytter 

8 av hyttene ønsker ikke innlagt vann og vil forbli lavstandardhytter. Disse inngår i VA-

planen men har, etter forespørsel, valgt ikke å endre status fra tidligere. Disse hyttene vil 

dermed bli merket som «Lav sanitær standard» i planen, noe som betyr at det ikke skal 

legges inn vann i hyttene.  

Dersom noen av disse hytteeierne en gang vil ombestemme seg, krever det at de selv må 

søke om (og bekoste) utslippstillatelse og endring av VA-planen. 

 

9.2. Godkjent utslipp 

En av hyttene (25/78) er gitt utslippstillatelse av Fyresdal kommune 06.05. 2010.  Denne 

inngår i VA-planen, merket med «Godkjent anlegg 2010». 

 

9.3. Prefabrikkert gråvannrenseanlegg 

1 av hyttene vil ikke ha vannklosett tilkoblet og søker dermed kun om tillatelse til utslipp 

av gråvann. Denne vil benytte et prefabrikkert anlegg. I VA-planen vil denne hytta bli 

merket med «Gråvannrenseanlegg», med plassering av anlegget vist under pkt. 11. 
 

Bilde 1. 

Eksempel på gråvanns- 

renseanlegg med slam- 

pose. 
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Figur 1. 

Prinsippskisser av ulike typer infiltrasjonsanlegg med pumpekum/støtbelaster. 

 

 
 

 

 

9.4. Jordhauginfiltrasjonsanlegg 

13 av hyttene ønsker full sanitær standard med utslipp av spillvann (der forholdene 

tillater det). 10 av disse må benytte jordhauginfiltrasjonsanlegg. 

Jordhauginfiltrasjonsanlegg er oppbygde filtre med tilkjørt sandlag som benyttes der 
jordmassene har begrenset mektighet, og det ikke er mulig å etablere et tradisjonelt 
infiltrasjonsfilter. Etablering av jordhaugfiltre forutsetter at gjennomførte 
grunnundersøkelser finner det forurensningsmessig, rensemessig og hydraulisk 
forsvarlig. Tilstrekkelig kompetanse for å gjøre tilfredsstillende vurderinger er spesielt 
viktig der etablering av jordhaugfiltre er aktuelt. 

Ved tilføring av et sandlag på min. 30 cm, vil det etableres en definert og homogen 
filterflate og mektigheten av stedlige og tilkjørte sandmasser over tettere masser, fjell 
eller grunnvann økes. Avløpsvann kan på denne måten fordeles over et nødvendig 
filterareal, og gis en forbehandling før det ledes ut i stedlige jordmasser. 

Fordeling i jordhaugfiltre skal alltid skje ved trykkfordeling, og det er viktig at filteret 
utformes på en slik måte at hydrauliske betingelser er ivaretatt, også i 
utstrømningsområdet, slik at det ikke oppstår vannutslag i nedkant av jordhaugfilteret. 
Prinsippskisse av et jordhaugfilter er vist i figur 2. 
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Figur 2. 

Prinsippskisse av jordhauginfiltrasjonsanlegg 

 

 

9.5 Grunt eller dypt infiltrasjonsanlegg 

3 av de 13 hyttene som ønsker utslipp av spillvann kan benytte tradisjonelle 

infiltrasjonsanlegg. De ligger alle mellom fylkesveien og Drang, hvor vi finner løsmasser 

som er egnet for infiltrasjon. Se kornfordelingsanalyse – vedlegg 2. 

Et lukket infiltrasjonsanlegg består av følgende hovedkomponenter: 

1. Slamavskiller (forbehandling). 
2. Pumpekum for støtbelastning av infiltrasjonsfilter. 
3. Infiltrasjonsfilter (hovedrensetrinn). 

Avløpsvann ledes med selvfall til slamavskiller der sedimenterbart slam og flyteslam 
holdes tilbake. Vannet ledes med selvfall videre til pumpekum, og pumpes herfra til 
infiltrasjonsfilteret der det fordeles under trykk over hele filterflaten. Pumping gir god 
fordeling på hele filterflaten, og gjør det mulig å transportere og løfte avløpsvannet til et 
egnet infiltrasjonsområde. Ved å pumpe vannet via en manifold til infiltrasjonsrørene, 
oppnås en tilnærmet jevn fordeling av avløpsvann over hele filterflata. Samme prinsipp 
vil bli benyttet på jordhauginfiltrasjonsanleggene (pkt. 9.4). Prinsippskisse av 
infiltrasjonsanlegg er vist i figur 3. 
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Figur 3. 

Prinsippskisse infiltrasjonsanlegg med støtbelastning via pumpekum og pumpeledning. 

 

 

 

10. Frostisolering 
Anleggene skal frostisoleres. Det kan benyttes jordmasser, varmekabler eller for 

eksempel kasseisolasjon med plater av STYROFOAMTM , ekstrudert polystyren eller andre 

vannbestandige isolasjonsprodukter. Dette egner seg godt i fjell med stor 

frostbelastning.  

En kan således benytte grunne ledninger og i stor utstrekning unngå sprengning. 

 

11. Anbefalt avløpsløsning for de enkelte tomtene med beskrivelse og kart 
Som nevnt ovenfor, har de 23 hytteeierne på Ångås forskjellige ønsker og også 

forskjellige muligheter mht full sanitær standard. Samtlige hytter er i det etterfølgende 

vist på kart og kategorisert etter ønsket løsning. NB – Slamavskiller, pumpekum og 

gråvannrenseanlegg må om nødvendig sprenges ned og isoleres. Det kan velges mellom 

slamavskiller med integrert pumpe eller separat pumpekum (anbefales). 
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11.1 Hytter med lav sanitær standard 

Disse hyttene skal ikke ha innlagt vann og trenger derfor ikke utslippstillatelse. 

Eksisterende borebrønner er avmerket på kartene. 25/50/3, 25/50/10, 25/123 og 25/124 

har vanninntak på dypt vann i Drang.  
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11.2 Hytte med godkjent utslippsanlegg 

Denne hytta (25/78) er gitt utslippstillatelse av Fyresdal kommune 06.05. 2010.  

Eksisterende borebrønn er avmerket på kartet. 
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11.3 Hytte med prefabrikkert gråvannrenseanlegg 
 

Denne hytta skal ha anlegg med Ø110 mm preisolert avløpsrør fra hytte til 

slamavskiller (1 m3 – 2 kammer) og videre til prefabrikkert gråvannrenseanlegg. Det 

er mulig å benytte renseanlegg med filterpose. Renset gråvann føres videre til 

terreng/diffust utslipp. Eksisterende borebrønn er avmerket på kartet. 
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11.4 Hytter med jordhauginfiltrasjonsanlegg 
 

Disse hyttene skal ha anlegg med Ø110 mm preisolert avløpsrør fra hytte til 

slamavskiller (2 m3 – 2 kammer) og videre til pumpekum. Deretter pumpes slamavskilt 

avløpsvann via Ø40 mm trykkavløpsledning med (om nødvendig) selvbegrensende 

varmekabel til et 20 m2 jordhauginfiltrasjonsanlegg bygd opp som vist i prinsippskisse 

figur 2. Borebrønner avmerket på kart. 25/50/16 og 25/96 har felles brønn og skal ha 

felles jordhauginfiltrasjon på 30 m2. 25/50/15 har vanninntak på dypt vann i Drang.  
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11.4.1 Hytter med jordhauginfiltrasjonsanlegg alternativt prefabrikkert  

 gråvannrenseanlegg 
 

Disse 3 hyttene skal ha anlegg med Ø110 mm preisolert avløpsrør fra 

hytte til slamavskiller (2 m3 – 2 kammer) og videre til pumpekum. 

Deretter pumpes slamavskilt avløpsvann via Ø40 mm 

trykkavløpsledning med (om nødvendig) selvbegrensende varmekabel 

til et 20 m2 jordhauginfiltrasjonsanlegg bygd opp som vist i 

prinsippskisse figur 2. Borebrønner/vanninntak avmerket på kart. NB – 

dersom adkomst eller plasshensyn umuliggjør jordhauginfiltrasjon, 

kan disse 3 hyttene etablere prefabrikkert gråvannrenseanlegg, 

eventuelt minirenseanlegg dersom dette tillates. 
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11.5 Hytter med lukkede infiltrasjonsanlegg i stedlige masser 
 

Disse 3 hyttene skal ha anlegg med Ø110 mm (om nødvendig preisolert) avløpsrør fra 

hytte til slamavskiller (2 m3 - 2 kammer) og videre til pumpekum. Deretter pumpes 

slamavskilt avløpsvann via Ø40 mm trykkavløpsledning med (om nødvendig) 

selvbegrensende varmekabel til 20 m2 infiltrasjonsgrøfter – se infiltrasjonsdiagram 

vedlegg 3. Vanninntak fra dypt vann i Drang. 
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V E D L E G G  

 

Vedlegg 1:  Oversiktskart for lokalisering av 

planområdet 
 

Vedlegg 2:    Kornfordelingsanalyse og   

infiltrasjonsdiagram for prøve uttatt på 

eiendommen 25/50/4, Ångås hyttefelt, 

Fyresdal kommune 
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Vedlegg 1. 
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Vedlegg 2. 
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