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1. Forord 

Denne vann og avløpsplanen er utarbeidet som en del av arbeidet med reguleringsplan for 

Brynhildstjern hyttefelt etter krav fra Nes kommune. VA-planen er utarbeidet av 

Hallingkonsult a.s. Det presiseres at det pr. i dag ikke er tilgang på strøm i området og at det 

ikke foreligger noen konkrete planer om fremføring av strøm. Hyttefeltet er derfor planlagt 

med såkalt lav standard- uten innlagt vann. Det betyr at det kun er vannfrie avløpssystemer 

som er beskrevet.  

2. Områdebeskrivelse 

Planområdet ligger på 850 meter over havet, på østsiden av Brynhildstjern. Planområdet er 

avgrenset av Thoen seterveg i sør. Planområdet er om lag 220 daa, og er forholdsvis flatt 

med noen mindre koller mellom større myrpartier. I planområdet er det tidligere fradelt 13 

tomter, og 3 av disse var bebygd i 2019.  

 

Samtlige av bebygde og planlagte tomter har/vil få biladkomst. Toenmarka er for de som 

ønsker fritidsbolig uten innlagt vann og avløp, i et område utenfor de mer kjente 

turistdestinasjonene i Nes kommune.  

 

Adkomst til planområdet skjer enten fra Hallingdal (rv7) via Nesbyen og langs Vassfarvegen 

til Paddedokk og så langs Tovegen/Toenseterveg.  Alternativ adkomst er fra riksvei 7 ved 

Liodden, så langs Limarkvegen/Tovegen til Brynhildstjern.  

 

Figur 1: Avsatt byggeområde i vest og nytt byggeområde (F38) i øst markert med røde piler.  

2.1 Geologi og hydrogeologi 

Berggrunnen i området består metasandstein (omdannet sandstein/skifer). Det er flere 

fjellblotninger i området. Løsmasser i planområdet består av morenemateriale, 

usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen. Infiltrasjonsevne er ikke vurdert, da 

området skal tilknyttes avløpsnett der infiltrasjon er forutsatt.  
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Kart over løsmasser og berggrunn innenfor planområdet. (kilde: wms: NGU). 

 

Etablerte brønner i nærområdet  

Data fra NGU sin base viser at det er 1. borebrønn i området. Denne har en vannføring (før 

trykking / sprengning) på 150.00 l/time. Brønnen er utstyrt med manuell pumpe og 

eksiterende hytter i området henter vann fra denne felles vannposten.  

 
Figur 2: Felles vannpost (borebrønn) i planområdet.  

3. Lovverk 

3.1 Drikkevannforsyning 

• Lov om vassdrag og grunnvann (vannresursloven)  

Grunnvann beskrives i kapittel 8. Rådigheten over grunnvannet tilhører den enkelte 

grunneier. Utbyggere bør gjennom private tinglyste avtaler inngå avtale om boring og bruk 

av grunnvannet.  

 

All grunnvannsboring er underlagt oppgaveplikten som er regulert i en egen forskrift. 

Rapportering av boring skal skje «snarest» og senest innen 3 mnd. etter at boring er utført. 

Også rapporter fra prøvepumping m.v. er underlagt oppgaveplikten. Det er NGU, Norges 

Geologiske Undersøkelse, med brønnboringsarkivet (www.ngu.no) som administrerer 

ordningen.  
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• Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften)  

Drikkevannsforskriften har til formål å sikre forsyning av drikkevann i tilfredsstillende 

mengde og av tilfredsstillende kvalitet, herunder å sikre at drikkevannet ikke inneholder 

helseskadelig forurensning av noe slag og helsemessig betryggende.  

 

Et vannforsyningssystem skal være godkjent av myndighet som nevnt i § 9 når det forsyner 

minst 20 husstander herunder hytter eller minst 50 personer.  

 

 3.2 Regler for avløp 

Forurensningsforskriften kapittel 12 gjelder for utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, 

hytter, turistbedrifter og lignende virksomhet med utslipp mindre enn 50 pe. For virksomhet 

som kun slipper ut gråvann, gjelder kapittel 12 i forskriften bare dersom det er innlagt vann.  

 

Hytter har per definisjon utslipp dersom man har innlagt vann. Føring av avløpsvann til tett 

tank er også definert som utslipp. Det samme gjelder ved bruk av vannsparende toaletter 

der overskuddsvæsken føres til tett tank eller fordampingskammer. Dette betyr at der det er 

toaletter med vannspyling, stilles det krav om utslippstillatelse.  

 

De eneste toalettløsningene som ikke krever utslippstillatelse er helt vannfrie toaletter som 

utedo, biologisk toalett og forbrenningstoalett. 

 

4. Vannforsyning- Brynhildstjern. 

4.1 Generelt om grunnvann, dimensjonerende vannmengde 

Grunnvannet fornyes gjennom infiltrasjon fra nedbøren. Det er vanlig å legge seg på et 

prinsipp om at uttaket ikke skal overstige netto årlig tilførsel. Vann som faller som nedbør i 

et nedbørfelt må enten forlate det eller lagres. I fjellområdene har grunnvannstanden 

vanligvis en bunn - like før snøsmeltingen - og en topp like etter snøsmeltingen. Av og til 

finnes det også en liten topp på høsten, avhengig av snø/teleforholdene. 

 

Det totale vannforbruket pr. hytte (tomt) anslås til 50l/døgn i dette planområdet. Vannet 

skal hentes og fraktes til egen hytte.  

 

Erfaringsmessig har lavstandard hytter en lavere bruksfrekvens (antatt 35 bruksdøgn/år) enn 

hytter med innlagt vann/strøm. Dagens vannkilde i område Dv1 vil sannsynlig dekke behovet 

til alle eksiterende hytter og fremtidige hytter i overskuelig tid. En felles vannkilde for alle 

hyttene i området kan være upraktisk som følge av lange avstander.  

 

4.2 Løsninger for uttak av drikkevann  

Antall brønner- beregnet vannbehov  

Når det gjelder vannforsyning til hytteområdet forutsettes det boring av en/flere 

grunnvannsbrønner i fjell. Vannforsyningen kan etter vannbehov løses med eksiterende 
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fellesbrønn i øvre del av hyttefeltet (Dv1). For at samtlige delområder i utbyggingsområdet 

skal ha rimelig kort avstand til nærmeste drikkevannsuttak er det likevel foreslått ett 

uttaksområde for drikkevatn pr. delfelt.  

Slike mindre brønner faller i de aller fleste tilfeller utenfor kravet i plan- og bygningsloven § 

20-1 om søknadspliktige tiltak. De krever derfor ikke ordinær søknad og tillatelse etter plan- 

og bygningsloven før brønnboringen gjennomføres. Anlegg som hører til brønnen, som 

pumpehus, kan være søknadspliktige. I alt er det foreslått inntil 6 felles vannposter (Dv1-

Dv6). Det redegjøres ikke nærmere for vannbehovet da det er forutsatt at vann skal hentes i 

kanne fra en av disse felles vannpostene og at vanngiverevnen pr. borehull langt overstiger 

det en kan forvente vil bli hentet av drikkevann.  

 

4.3 Brannvann  

Borebrønn i fjell med bruk av manuell pumpe vil ikke kunne brukes som kilde for slokkevann. 

Eksisterende og ny bebyggelse ligger utenfor tettbygd strøk (innbyrdes avstand mellom 

boenheter ≥8m) og det forutsettes at kommunens brannvesen benytter tankbil på lik linje 

som tilsvarende spredte områder med fritidsbebyggelse i Nes kommune. Det er i 

bestemmelsene presisert at byggegrensen fra eiendomsgrense er 4 meter uansett 

bygningstype. Tomtene er store og romslige og det forventes at gjennomsnittlig avstand 

mellom bygg i området blir godt over 8m. Vinterstid er spredningsfaren naturlig nok 

begrenset i forhold til barmarks perioden.  

 

I barmarksperioden når brannfaren er størst, kan en ved en større brann i området enkelt 

hente vann til brannvesenets tankbil ved Lustjern. Lustjern ligger 200 meter sør for 

hyttefeltet, helt inntil Thoen seterveg.  

 

 
Figur 3: Aktuelt uttaksområde brannvann. 
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5. Avløpsplan Brynhildstjern 

5.1 Status renseløsning, anleggstype 

Det forutsettes følgende toalettløsning:  

 

Biologisk toalett, eller forbrenningstoalett. 

 

Biologisk toalett funger slik at det faste avfallet (avføring og papir) brytes ned til kompost. Et 

forbrenningstoalett brenner opp avfallet ved høy temperatur slik at restproduktet blir til ren 

aske som kan brukes som jordforbedringsmiddel.  

 

5.2 Forurensningsbelastning 

a. Grunnlag for beregning av forurensingsbelasting: 

• Antallet planlagte nye enheter: 33 hytter.  

b. Verdier for forurensningsproduksjon:    

Estimert produsert slam mengde er 50 kg/år/hytte forutsatt en bruksfrekvens på 35døgn/år, 

med et snitt på 3,5 personer/hytte/besøk.  

6. Renseløsning 

6.1 Beskrivelse av valgt løsning  

Løsningene som er forutsatt vil ikke kreve egen utslippstillatelse fra kommunen.  

6.2 Ledningsnett 

Ikke relevant ut fra valgt løsning.  

6.2 Renseevne 

Det anbefales å benytte biologiske toaletter som er svanemerket eller har tilsvarende 

godkjenning. Et forbrenningstoalett forbrenner toalettavfall ved høy temperatur til minimal 

askemengde ved hjelp av propangass. Forutsatt riktig bruk vil aske og/eller kompost fra disse 

toalettløsningene kunne disponeres på egen tomt og utgjør ingen forurensningsfare.  
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