Bjørnar Heksem
Svarmoen
7298 Budalen

Delegert vedtak
Delegerte saker - Næring, plan og miljø - nr. 423/18
Deres ref:

Vår ref

Dato

2018/3402-2

26.10.2018

Avløpsplan for Enlihaugen hyttefelt - gbnr 193/6 - Bjørnar Heksem
Saksopplysninger:
Det vises til søknad, mottatt 07.09.2018, med revidert søknad mottatt 18.10.2018, om
godkjenning av avløpsplan for Enlihaugen hyttefelt.
Enlihaugen hyttefelt har i dag allerede 6 eksisterende hytter. Grunneieren ønsker å utvide
området med ytterligere 10 hyttetomter, slik at det blir totalt 16 hytter i hyttefeltet. Alle disse skal
koble seg til det nye renseanlegget.
Det søkes om etablering av et minirenseanlegg av typen August ATO100, dimensjonert for 75
pe. Anlegget har en kapasitet på 15 m3/dag og en beregnet slamproduksjon på 18,3 m3/år.
Anlegget er et kjemisk/biologisk renseanlegg. Aluminiumsulfat brukes for utfelling av fosfor og
det biologiske rensetrinnet fjerner organisk materiale. Anlegget skal være underlagt drifts- og
vedlikeholdsavtale med August Norge AS, med servicebesøk minimum 2 ganger årlig.
Anlegget skal slamtømmes og skal inngå i kommunens slamtømmeordning.
Ferdigbehandlet avløpsvann føres fra renseanlegget videre til bekk med helårs vannføring, denne
ligger vel 100 meter sør for anlegget. Bekken ender i elva Ena.
August ATO100 er godkjent etter NS-EN 12566-3:2005 + A1:2009 + NA:2009, og tilfredsstiller
rensekravene med 90 % reduksjon av fosfor og 90 % reduksjon av BOF5 (organisk stoff) for krav
til bruk i følsomt og normalt område med brukerinteresser i tilknytning til resipienten.
Det vises ellers til innsendte avløpsplan med vedlegg.
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Vurderinger:
Omsøkte anlegg er dimensjonert for 75 PE. Det blir totalt 16 hytter innenfor hytteområdet som
skal kobles til anlegget, det vil si at hver fritidsbolig beregnes å ha et utslipp tilsvarende 4,687
PE.
Jfr. VA-miljøblad nr. 59 og 100, skal fritidsboliger dimensjoneres etter 200 ltr per brukerdøgn
(sengeplass), gjennomsnittlig blir dette ca 5 PE pr fritidsbolig. Omsøkte anlegg er dimensjonert
for ca 4,7 PE pr fritidsbolig. Da fritidsboliger har varierende antall sengeplasser og bruk gjennom
året, mener Rådmannen at omsøkte anlegg er tilfredsstillende dimensjonert. Det bemerkes likevel
at det ikke er mulig for flere enn 16 fritidsboliger/enheter å koble seg til anlegget.
Anlegget skal slamtømmes og anleggseier må forholde seg til kommunal forskrift i forhold til
blant annet slamtømmingsbehov og gebyr. Opplysninger om dette finnes her:
https://www.mgk.no/tjenester/bygge-og-bo/vann-og-avlop
Rådmannen mener at VA-planen er god nok og vil med grunnlag i gjeldende reguleringsplan tilrå
vedtak av planen. Rådmannen gjør oppmerksom på at anleggene skal prosjekteres og utføres i
henhold til VA-miljøblad og etter krav fra leverandør, slik at masser og avstand mellom
ledninger blir ivaretatt.
Rådmannen gjør videre oppmerksom på at tiltakene krever videre behandling etter plan- og
bygningslovens kapittel 20.
Det gjøres også oppmerksom på at det må foreligge underskrevet serviceavtale på anlegget før
det kan tas i bruk.
Vedtak:
Med hjemmel i reguleringsplan for Enlihaugen hytteområde, plan ID 16482014005, godkjent i
utvalgssak 73/15, av 09.11.2015, vedtar Midtre Gauldal kommune vann- og avløpsplan for
Enlihaugen hytteområde, slik den ble oversendt 07.09.2018 og 18.10.2018.

Klageadgang:
Dette er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser som kan påklages til overordnet
forvaltningsorgan innen 3 uker, jf. forvaltningsloven kapittel VI.
“Melding om rett til å klage på forvaltningsvedtak” er vedlagt som siste side i dette vedtaket.
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Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak
(Forvaltningsloven § 27 tredje ledd)

Denne meldingen gir viktige opplysninger hvis De ønsker å klage over vedtak De har fått
underretning om.
Klagerett:
(forvaltningsloven (fvl.) § 28)

Hvem kan det klages
til?
(fvl. § 28)

Klagefrist:

Den som er part eller har rettslig klageinteresse, har rett til å
klage over avgjørelsen/vedtaket.
Klagen sendes til oss, dvs. det organet som har fattet vedtaket.
Hvis vi ikke tar klagen til følge, sender vi den til overordnet
forvaltningsorgan som er Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.
Klagefristen er tre - 3 - uker fra den dag underretningen om
vedtaket kom frem til vedkommende part. Det er tilstrekkelig at
klagen er postlagt innen fristens utløp. Dersom klagen kommer
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(fvl. §§ 29, 30 og 31)

Rett til å kreve
begrunnelse:
(fvl. §§ 24 og 25)

Klagens innhold:

inn etter fristens utløp, kan vi se bort fra klagen. Klagen kan
imidlertid tas under behandling når det foreligger særlige
grunner, som tilsier at klagen blir prøvd. Det må derfor opplyses
om årsaken til forsinkelsen. En klage som er avgjort av
Fylkesmannen, kan ikke påklages videre.
Dersom en part mener at vedtaket ikke er begrunnet, kan det
settes frem krav om det. Slik krav må fremsettes innen
klagefristen utløp. Klagefristen blir i så fall avbrutt og ny frist
begynner å løpe fra den dag begrunnelsen er kommet frem til
klager.
I klagen må det presiseres
-

Hvilket vedtak parten klager over

-

Årsaken til klagen

-

Den eller de endringer som parten ønsker

-

Eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for
vurderingen av klagen

(fvl. § 32)

Klagen må undertegnes av klager eller hans fullmektig.

Utsetting av
gjennomføringen av
vedtaket:

Selv om partene har klagerett, kan vedtaket vanligvis
gjennomføres straks. Det er imidlertid gitt adgang til å søke om å
få utsatt iverksetting av vedtaket, inntil klagefristen er ute eller
klagen er avgjort. Fylkesmannen kan på selvstendig grunnlag ta
stilling.

(fvl. §§ 31 og 42)

Rett til å se sakens
dokumenter og kreve
veiledning:
(fvl. § 11)

Kostnader ved klagen:

Med visse begrensninger har partene rett til å se dokumentene i
saken. Reglene om dette finnes i forvaltningsloven §§ 18 og 19.
Partene må i slikt tilfelle kontakte Midtre-Gauldal kommune.
Partene vil da få nærmere veiledning om adgangen til å klage, om
framgangsmåten og om reglene for saksbehandlingen.
Det kan søkes om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjelp
etter reglene om fritt rettsråd. Her gjelder imidlertid visse
inntekts- og formuesgrenser. Fylkesmannens kontor eller advokat
kan gi nærmere veiledning. Det er også adgang til kreve dekning
for vesentlige kostnader i forbindelse med klagesaken, f.eks.
advokatbistand. Dette forutsetter vanligvis at underinstansen har
gjort en saksbehandlingsfeil som fører til endring av vedtaket.
Klageinstansen vil kunne orientere om retten til å kreve slik
dekning.

(fvl. § 36)
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Klage til
Sivilombudsmannen:

Hvis partene mener de har vært utsatt for urett fra den offentlige
forvaltnings side, kan partene klage til Stortingets ombudsmann
for forvaltningen (Sivilombudsmannen). Sivilombudsmannen kan
ikke selv endre vedtaket, men kan gi sin vurdering av hvordan
den offentlige forvaltning har behandlet saken, og om det er gjort
eventuelle feil eller forsømmelser. Dette gjelder likevel ikke i
saker som er avgjort av Kongen i statsråd. Dersom partene får
klagen avgjort i statsråd fordi Kongen er klageinstans, kan
partene ikke senere bringe saken inn for Sivilombudsmannen.
Mer informasjon om klage til Sivilombudsmannen finnes på
www.sivilombudsmannen.no
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