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SAMMENDRAG 
 
I forbindelse med endring av reguleringsplan for hytteområdet Liaset/Liaberg er det 
utarbeidet en overordnet VA-plan for 16 nye hyttetomter i planområdet. I tillegg ligger 3 
eksisterende hytter i planområdet. I det videre arbeidet skal det avklares om hytter og støl 
rett utenfor planområdet også bør tilknyttes felles avløpsløsning.  
 
Befaring og grunnundersøkelser så langt viser at arealet som kan være best einet for 
plassering av avløpsanlegg ligger lengst sør i hytteområdet, og rett på nordsiden av 
Sandevegen (hovedveien).  
 
Planen viser planlagt plassering av hovedelementene som renseanlegg, etterpolering og 
uttak for brannvann.  
 
Konklusjon i denne fasen er å anbefale en løsning med renseanlegg (biologisk og kjemisk 
rensing) plassert rett sør for hytteområdet, og med etterpolering/infiltrasjon av renset 
avløpsvann på areal mellom Sandevegen og Fetjaåne.  
 
Detaljert løsning blir avklart i fase 2 med detaljprosjektering og søknad om utsleppstillatelse. 
Det vil være aktuelt å plassere et enkle bygg over de tekniske installasjonene (renseanlegg 
og pumpekum).  
 
For vannforsyning blir det anbefalt et enkelthytter eller hytter i grupper kan etablere 
grunnvannsbrønner (borebrønner i fjell). Der det er aktuelt med felles brønner for flere 
hytter, bør eierne inngå privatrettslige avtaler. 
 
Brannvann kan alternativt løses ved å etablere uttak ned mot Fetjaåne, og etter prinsipp for 
fylling av brannbiler/tankbiler. Detaljerte løsninger avklares i fase 2 og i samspill med 
nærliggende utbyggingsområder, Nesbyen kommune og Hallingdal Brann- og 
Redningsteneste IKS.  
  
 
I fase 2 må mellom anna desse forholda avklarast: 

• Val av teknisk renseløysing. 

• Detaljprosjektering og søknad om utslippstillatelse. 

• Mulig trinnvis utbygging. 

• Ansvarleg utbygger/utbyggingsselskap. 

• Ansvar i driftsfasen, og overgang mellom byggefase og driftsfase. 

• Rutiner og krav for drift og vedlikehold, her under krav om serviceavtale med 
fagkyndig firma/leverandør. 
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1. Oppdrag. 
I forbindelse med endring av reguleringsplanen for Liaset/Liaberg er SOS Brannconsult as 
engasjert for utarbeiding av VA-plan for 16 nye og 3 eksisterende hyttetomter i 
planområdet. Oppdraget kan i hovedsak deles i 2 faser.  
Fase 1: Utarbeide en overordnet VA-plan og som vedlegg til 1. gangs behandling i 

kommunen. Planen skal vise mulig løsning for vann og avløp, og kart som viser 
alternativ plassering av hovedelement.  

Fase 2: Prosjektere avløpsløsning for hele området med plassering av trasèer og  
anleggskomponenter. Prosjektere løsning for brannvann. Før arbeid kan igangsettes i 
terrenget, må det søkes om utslippstillatelse og igangsettingstillatelse for bygging av 
anlegget.  

 
 

2. Eksisterende brønner og avløpsanlegg 
Eventuelle eksisterende brønner og avløpsanlegg vil bli kartlagt og vurdert i neste fase. I den 
forbindelse også vurdert i hvilken grad eksisterende brønner kan opprettholdes. Det 
forutsettes at alle hytter innenfor planområdet skal tilkobles felles avløpsløsning.  
 
 

3. Regelverk 
Forurensningsloven setter de øvre rammer for all forurensende virksomhet. Formålet med 
loven er blant annet at; loven skal sikre forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensing og avfall 
ikke fører til helseskade, går ut over trivselen eller skader naturen sin evne til produksjon og 
selvfornying. Kap. 4 inneholder særlige regler om avløpsanlegg.  
 
Forurensningsforskriften er hjemlet i forurensningsloven og har som formål «å beskytte 
miljøet mot uheldige virkninger av utslipp av avløpsvann». Kap. 13 setter særlige krav og 
retningslinjer for utslipp over 50 pe. Endelig avklaring om størrelse på utslipp (antall pe) blir 
avklart i forbindelse med detaljprosjektering og søknad om utsleppstillatelse.  
 
Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter setter krav og rammer for søknad om 
tiltak m.m., her under også søknad om tekniske anlegg som ledningdnett og avløpsanlegg. 
Søknad og tiltak etter plan- og bygningsloven blir normalt omsøkt og behandlet samtidig 
med søknad om utsleppstillatelse.  
 
Lov om kommunale vann- og avløpsanlegg (vann- og avløpsanleggsloven). Hovedkravet her 
er at nye vann- og avløpsanlegg skal være eid av kommunen. Men kommunen kan etter 
søknad gi tillatelse til privat vann- og avløpsanlegg dersom anlegget ligg så langt fra 
kommunalt vann- og avløpsanlegg at kommunen ikke kan kreve tilknytning til kommunalt 
anlegg, eller kostnadene ved å knytte seg til det kommunale anlegget vil være 
uforholdsmessig store eller andre særlige hensyn taler for det. Nye anlegg skal organiseres 
som andelslag eid av brukerne. Kommunen bestemmer om det skal stilles særlig vilkår for 
tillatelsen.  
 
 
 



Liaset/Liaberg hyttefelt  Overordna VA-plan 

24.09.21, rev. 14.03.22   Side 5 av 9    

4. Området og dimensjoneringsgrunnlag 
Hyttefeltet ligg i et utmarksområde med spredt hytte- og stølsbebyggelse. I området er det 
en kombinasjon bratt terreng med tørre høydedrag og sigområder med høy vannstand. 
Under utbyggingen vil det være behov for å styre drenering av overvann.  

 
Bilde tatt frå Sandevegen rett nedenfor tomt H1.  

 
Fylgjande data vert nytta dom dimensjoneringsgrunnlag for dei 13 hytteeiningane: 

• Tall pe pr hytte: 5 pe 

• Spesifikt vannforbruk: 150 l/pe x døgn 

• Årlig bruksdøgn pr hytte: 60 døgn i gjennomsnitt 

• Det er ikke tatt hensyn til lekkasjer pga. forholdsvis kort leidningsnett. Det er ikke  
lagt inn maks. døgn/time faktor. 

 
Tabell 2. Dimensjoneringsgrunnlag 

Type Tall 
hytteenheter 

Tall pe pr. 
hytteenhet 

Sum pe Q dim. 
m3/døgn 

Hytter (regulerte) 16 + 3 5 95 14,25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Liaset/Liaberg hyttefelt  Overordna VA-plan 

24.09.21, rev. 14.03.22   Side 6 av 9    

Antall pe beregnet etter NS 9426. 
Forventet antall pe beregnet etter NS 9426, tillegg A. Størrelsen på tettbebyggelse er 
identisk med planområdet. For hytter med vannklosett og full sanitærteknisk standard er 
antall gram BOF5 per døgn per enhet satt til 60. I tillegg skal en benytte gjennomsnittlig 
døgnmiddelbelastning i den uken med antatt høyest organisk belastning (pe beregnet BOF5 
etter NS 9426). For hytter vil det være påskeuken, og den legges inn med full belastning i 7 
døgn.  
 

Virksomhet Antall 
aktive 

ukedager 

Antall 
enheter 

Bidrag i kg BOF5 pr 
enhet pr døgn, jf tabell 1 

Gj.snittlig døgnbelastning 
for maks ukentlig 

belastning gjennom året 
(kg BOF5/døgn) 

pe 

Tillegg Fratrekk 

Hytter 
m/innlagt 
vann og 

vannklosett 

7 95  
(19x5) 

95 x 0,06 0 5,7  

 
Antall pe etter NS 9426:  5,7 kgBOF5 pr døgn /0,06 kgBOF5 pr døgn = 95. 
 
Kommentar.  
Det blir identisk antall pe fordi vi i dimensjoneringsgrunnlaget har lagt inn maks belastning, 
og NS 9426 gir ingen fratrekk når antall aktive ukedager er 7. Ved flere ulike typer 
virksomheter innenfor planområdet ville vi fått ulikt resultat.  
 
 

5. Vannforsyning og brannvann 
Det må påregnes forholdsvis lang byggetid før alle nye hyttetomter er bebygde. Dette gjør 
det lite aktuelt å planlegge felles vannkilde for området. Det blir lagt til rette for at 
enkelthytter eller hytter i grupper kan etablere grunnvannsbrønner (borebrønnar i fjell). Der 
det er aktuelt med felles brønner for flere hytter, må det etableres privatrettslege avtalar. 
Det anbefalse å tinglyse slike avtaler.  
 
Tilstrekkelig tilgang på slokkevann kan alternativt løses ved etablering av brannvannsuttak 
mellom Sandevegen og Fetjaåne. I den videre prosessen skal lokalisering og prosjektering av 
tilstrekkelig slokkevannsforsyning avklares. Hele Fetjan-området bør vurderes samlet for å 
avklare best mulig løsning og lokalisering. Prinsippet er uttak for fylling av tankbiler, 
tilsvarende løsning som i øvrige hyttefelt i kommunen. Det må sikres adkomst og sikkert 
uttak hele året.   
 
 

6. Grunnforhold og grunnundersøkingar 
Det er gjennomført befaring og grunnundersøking med sjakting, kornfordelingsanalyse og 
infiltrasjonstest den 11.06.21.  
 
Det er forholdsvis liten mektighet i løsmassene. Områder med mer løsmasser har mye tilsig 
og et forholdsvis høyt grunnvannsnivå.  
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Befaring og grunnundersøkelser viser at et mindre areal nord for Sandevegen har forholdsvis 
god renseevne og infiltrasjonskapasitet. Men arealet er ikke stort nok for etablering av 
infiltrasjonsløsning for hele hytteområdet.  

 
Bilde tatt frå øvre del av tomt H3 og i sørøstlig retning.  
 
Massane består av dårleg sortert morene. 
Kornfordelingsanalyse viser at massane ligg på i 
dimensjoneringsklasse 1. Gjennomført infiltrasjonstest viser ein hydraulisk kapasitet på ca. 
6,0 m/døgn.   
 
 

7. Avløp- og renseløsning 
Resultat av gjennomført befaring og grunnundersøkelse tilsier pr. dato at det bør velges en 
renseløsning i et lukket kontrollerbart system med UV-filter og prøvetakingskum, og med 
påfølgende etterpolering og infiltrasjon før sig mot vassdrag/resipient.  
 
Fig.2 Prinsippskisse for biologisk/kjemisk minireinseanlegg m/etterbehandling. 

 

FORVENTET RENSEEVNE (biologisk/kjemiske renseanlegg) 

Totalfosfor                                          90 %      

Organisk stoff (BOF5)                        90 %      

Total nitrogen                                     20 %     

Bakterier og virus                               99 % 

Område for prøvetaking 

Typisk vannsig ned mot 
veien.  
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Detaljert løsning blir avklart i fase 2 (detaljprosjektering og søknad om utslippstillatelse).  
 
 

8. Resipientforhold 
 
Hytteområdet og lokalisering av renseanlegg gir et naturlig sig i sørøstlig retning mot 
Fetjaåne. Renseløsning må prosjekteres og bygges slik at negative konsekvenser for 
resipientenfjernes/ minimaliseres. Endeleg løysing og konklusjon blir tatt i fase 2 ved 
detaljprosjektering og være klar ved søknad om utslippstillatelse.  

 
Kart over området med resipient.  

 

9. Plan for videre arbeid. 
 
Fase 1: 
Overordnet VA-plan skal behandles parallelt med reguleringsplanen for Liaset/Liaberg.  
 
Fase 2: 
Før oppstart av byggearbeider i området skal det gjennomføres en detaljprosjektering og 
med påfølgende søknad om utslippstillatelse og igangsettingstillatelse for bygging av 
ledningsnett, renseanlegg, brannvannsuttak og evt. bygg over tekniske installasjoner.  
 
I fase 2 må også disse forholdene avklares: 

• Valg av teknisk renseløsning. 

• Mulig trinnvis utbygging. 

• Ansvarlig utbygger/utbyggingsselskap. 

• Søknad til kommunen om etablering av privat eid avløpsanlegg.  

• Ansvar i driftsfasen, og overgang mellom byggefase og driftsfase. 
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• Rutiner for drift og vedlikehald, her under krav om serviceavtale med fagkyndig 
firma/leverandør. 

 
 
 
SOS brannconsult as 

 
Atle Magne Strandos 
 
 
Vedlegg:  03 – Overordna VA-plan, 24.09.21 
 
 
 
 
 
 


