
Saksprotokoll

Arkivsaksnr.: 11/1808-31 Arkiv: BYG 163/10 

Sak: 6/14

GNR.163/10 - SOKNA - BERGLAND HOTEL- SØKNAD OM 
UTSLIPPSTILLATELSE 

Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning:

Hovedkomiteen viser til søknad om utslippstillatelse, til merknader, til kommentarer til 
merknader og til rådmannens saksframlegg. Hovedkomiteen tar videre utgangspunkt i 
kommunens tidligere vedtak vedrørende byggesaken for gjenoppbygging etter brann, 
inkludert fylkesmannens vedtak 31.10.13.

1. Etter en helhetsvurdering finner Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning at 
søknaden i tilstrekkelig grad tilfredsstiller de hensyn som lovverket setter krav om.  
Motargumentene i merknadene anses ikke så tungtveiende at søknaden bør avslås. 
Hovedkomiteen setter betingelser om at resipientforholdene må ivaretas på 
forskriftsmessig vis.

2. Med henvisning til forurensningsforskriftens kap. 13 godkjennes utslippstillatelse for 
et Klargester Biodisc BG-BL minirenseanlegg for alt avløpsvann for 150 
personekvivalenter, og det gis igangsettingstillatelse etter plan- og bygningslovens § 
20-1.

3. Det rensede avløpsvannet skal føres til etterpolering gjennom UV-filter før 
restutslippet føres rett til resipient. Utslippskonsentrasjonene av bakterier (TBK) skal 
være < 1000/100 ml, regnet som årlig middelverdi. 

4. Prøvetaking:
a) Før utslippet etableres skal det tas vannprøver av Kjosbekken. Disse prøvene skal 

bestå av minimum 3 prøvetakingsrunder, som utføres både i tørre og våte perioder 
(f eks i slutten av snøsmeltingen).
Hvis disse prøvene viser at Kjosbekken har for liten vannføring, eller at bekken er 
for belastet fra før, må utslippsledningen forlenges, slik at utslippet føres direkte 
til dypt vann i Torevannet (dvs minst 2 m under laveste vannstand). 

b) Etter etablering av utslippet følges vanlig prøvetakingsregime etter 
forurensningsforskriftens kap 13.I tillegg skal disse prøvene også analyseres på 
termotolerante koliforme bakterier (TBK). 
Hvis disse prøvene viser at tilstanden til Kjosbekken forverres etter 
tilstandsklassene i Vannforskriften, må utslippsledningen forlenges slik at 
utslippet føres direkte til dypt vann i Torevannet (dvs minst 2 m under laveste 
vannstand). 

Resultater av prøvetakinger skal rapporteres til kommunen sammen med resultatene 
med øvrig prøvetaking etter forurensingsforskriftens kap 13, innen 1. februar hvert år. 

5. Hvis ledningen må forlenges direkte til Torevannet som følge av pkt 4, må dette på 
vanlig vis søkes til kommunen etter plan- og bygningslovens § 20-1, i tillegg til at 
utslippsstedet må vurderes etter forurensningslovgivningen.

6. Hvis det viser seg at tilstand til resipient forverres etter tilstandsklassene i 
Vannforskriften på grunn av dette utslippet, kan utslippstillatelsen trekkes. 



7. Den nabovarsling som er utført, anses å være tilstrekkelig, jf. plan- og bygningslovens 
§ 21-3. 

8. Myndighet til å viderebehandle saken, inkludert blant annet godkjenning av 
ansvarsrett for foretak og ileggelse av saksbehandlingsgebyr, delegeres til rådmannen. 

9. Denne utslippstillatelsen kan påklages til Ringerike kommune. Skriftlig klage må 
leveres kommunen senest 3 uker etter at vedtaket er mottatt. For øvrig vises det til 
forvaltningslovens bestemmelser om klageadgang. Mer informasjon kan finnes på 
www.ringerike.kommune.no

Behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 20.01.2014:

Avstemming:

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

http://www.ringerike.kommune.no
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Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

11/1808-35 3491/14 BYG 163/10  11.02.2014 

Utslippstillatelse 
 

GNR.163/10 MM- SOKNA - BERGLAND HOTEL  

 

Vi viser til melding 11.02.14 om Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning sitt vedtak 

20.01.2014 i sak 6/14: 

1. Etter en helhetsvurdering finner Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning at 

søknaden i tilstrekkelig grad tilfredsstiller de hensyn som lovverket setter krav om.  

Motargumentene i merknadene anses ikke så tungtveiende at søknaden bør avslås. 

Hovedkomiteen setter betingelser om at resipientforholdene må ivaretas på 

forskriftsmessig vis. 

2. Med henvisning til forurensningsforskriftens kap. 13 godkjennes utslippstillatelse for et 

Klargester Biodisc BG-BL minirenseanlegg for alt avløpsvann for 150 

personekvivalenter, og det gis igangsettingstillatelse etter plan- og bygningslovens § 

20-1. 

3. Det rensede avløpsvannet skal føres til etterpolering gjennom UV-filter før 

restutslippet føres rett til resipient. Utslippskonsentrasjonene av bakterier (TBK) skal 

være < 1000/100 ml, regnet som årlig middelverdi.  

4. Prøvetaking: 

a) Før utslippet etableres skal det tas vannprøver av Kjosbekken. Disse prøvene skal 

bestå av minimum 3 prøvetakingsrunder, som utføres både i tørre og våte perioder 

(f eks i slutten av snøsmeltingen). 

Hvis disse prøvene viser at Kjosbekken har for liten vannføring, eller at bekken er 

for belastet fra før, må utslippsledningen forlenges, slik at utslippet føres direkte til 

dypt vann i Torevannet (dvs minst 2 m under laveste vannstand).  

b) Etter etablering av utslippet følges vanlig prøvetakingsregime etter 

forurensningsforskriftens kap 13.I tillegg skal disse prøvene også analyseres på 

termotolerante koliforme bakterier (TBK).  

Hvis disse prøvene viser at tilstanden til Kjosbekken forverres etter 

tilstandsklassene i Vannforskriften, må utslippsledningen forlenges slik at utslippet 

føres direkte til dypt vann i Torevannet (dvs minst 2 m under laveste vannstand).  

Resultater av prøvetakinger skal rapporteres til kommunen sammen med resultatene 

med øvrig prøvetaking etter forurensingsforskriftens kap 13, innen 1. februar hvert år.  
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5. Hvis ledningen må forlenges direkte til Torevannet som følge av pkt 4, må dette på 

vanlig vis søkes til kommunen etter plan- og bygningslovens § 20-1, i tillegg til at 

utslippsstedet må vurderes etter forurensningslovgivningen. 

6. Hvis det viser seg at tilstand til resipient forverres etter tilstandsklassene i 

Vannforskriften på grunn av dette utslippet, kan utslippstillatelsen trekkes.  

7. Den nabovarsling som er utført, anses å være tilstrekkelig, jf. plan- og bygningslovens 

§ 21-3.  

8. Myndighet til å viderebehandle saken, inkludert blant annet godkjenning av 

ansvarsrett for foretak og ileggelse av saksbehandlingsgebyr, delegeres til rådmannen.  

9. Denne utslippstillatelsen kan påklages til Ringerike kommune. Skriftlig klage må 

leveres kommunen senest 3 uker etter at vedtaket er mottatt. For øvrig vises det til 

forvaltningslovens bestemmelser om klageadgang. Mer informasjon kan finnes på 

www.ringerike.kommune.no 

 

I medhold av delegert myndighet gitt i pkt 8 i sak 6/14, viderebehandles saken i henhold til 

plan- og bygningslovens § 20-1 og forurensingsforskriftens kap 13, og det angis følgende 

betingelser: 

Vedtak: 

 

1. Betingelser og forutsetninger satt i sak 6/14 gjelder. 

2. Hensyn til naturmangfoldloven og behov for dispensasjon er behandlet i sak 6/14. 

3. Anlegget skal være et Klargester Biodisc BG-BL minirenseanlegg for 150 

personekvivalenter, med etterpoleringstrinn, i form av UV-filter. Restutslippet føres via 

eksisterende ledningsnett til Kjosbekken. For øvrig skal anlegget følge opplysninger gitt i 

søknaden mottatt 13.11.2013. 

4. Før utslipp kan etableres (anlegget kan tas i drift) må følgende være oppfylt: 

a) Prøvetakingsplan for oppfølging av krav om vannprøver skal utformes og må være 

godkjent av Ringerike kommune  

b) Vurdering av prøveresultater som viser at betingelser i sak 6/14 er oppfylt, må 

foreligge.  

c) Ferdigattest må foreligge 

5. Prøveplan for driftsfasen, som oppfyller forurensingsforskriftens kap 13 må være innlevert 

kommunen før ferdigattest gis.  

6. Følgende foretak med sentral godkjenning gis ansvarsrett på følgende områder: 

Foretak Rolle Ansvarsområde 

Atelier Grøstad Arkitektur AS SØK Hele tiltaket 

Atelier Grøstad Arkitektur AS PRO Overordnet ansvar for 
prosjektering 

Notodden Mur og 
Entreprenørforretning AS 

UTF Overordnet ansvar for 
utførelse 

 

Multiconsult avd Skien (før Infratech AS) har bistått som uavhengig fagkyndig i saken.  

 

http://www.ringerike.kommune.no/
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7. Anleggets plassering til nabogrense skal være på minimum 4 meter. 

8. Bortledning av avløpsvann anses ikke som sikret (jmf plan- og bygningslovens § 27-2) før 

betingelsene 4a og eventuelt 5 i politisk vedtak samt 4a og b i det delegerte vedtaket i 

denne saken er oppfylt. 

Vi påpeker følgende: 

 Det forutsettes at tiltaket følger tekniske krav satt i gjeldende lov og regelverk.  

 Avstand til plass med parkeringsmulighet for tømmebil må være maksimum 30 m, og 

bunnen av tanken må legges mindre enn 6 m under nivået på det sted parkeringen skal 

foregå. 

 Anlegget kan ikke tas i bruk før ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse foreligger.   

Når anlegget anses ferdig, skal ansvarlig søker skriftlig rapportere dette til kommunen, 

revidert gjennomføringsplan og kopi av underskrevet drifts- og serviceavtale skal 

framlegges.  

 Dersom arbeidet ikke er igangsatt innen 3 år etter at denne tillatelsen er gitt, eller innstilles i 

lengre tid enn 2 år, faller tillatelsen bort. 

 

Vedlagt følger giro (Befa AS org nr 971 596 910), for innbetaling av gebyr for saksbehandling 

etter Forurensningsloven: kr 24 000,-, etter Plan- og bygningsloven: kr 7500,-, godkjenning av 

foretak/ansvarsretter: kr 4200,-, totalt: kr  35700,-. 

(Betalingsregulativet i Ringerike kommune fastsetter de enkelte gebyrer og avgifter. 

Betalingsregulativet ble vedtatt av kommunestyret 12.12.2013). 

  

Klageadgang: 

Denne utslippstillatelsen kan påklages til Ringerike kommune. Skriftlig klage må leveres 

kommunen senest 3 uker etter at vedtaket er mottatt. For øvrig vises det til forvaltningslovens 

bestemmelser om klageadgang. Mer informasjon kan finnes på www.ringerike.kommune.no 

Det har kommet inn merknader fra 20 personer i 3 dokumenter i saken. Det er på dette 

tidspunktet ikke vurdert hvem som har klageadgang til saken. Dette vil bli vurdert når  

eventuelle klage mottas. Melding om vedtak tilsendes tilgrensende naboer til tiltaket eller 

utslippet. Vi forutsetter at dette i tilstrekkelig grad gir aktuelle parter den informasjonen som 

trengs. 

 

 

 

Arne Hellum 

Avdelingsleder Byggesak 

 

Saksbehandler: Astrid Ehrlinger 

Telefon: 97 09 63 45 

E-post: astrid.ehrlinger@ringerike.kommune.no 

 

Kopimottagere:  

Statens Vegvesen region sør, Postboks 8142, 0033 Oslo 

Inger Sjåstad, Gamle Hallingdalsveien 51, 3534 Sokna 

http://www.ringerike.kommune.no/
mailto:astrid.ehrlinger@ringerike.kommune.no


 Side 4 av 4 

Mette Christin Lerfaldet, Gamle Hallingdalsveien 39, 3534 Sokna 

Ola Kjos, Gamle Hallingdalsveien 23, 3534 Sokna 

Margit Lien, Landveien 3, 3534 Sokna 

Leif Eriksen, Postboks 35, 3534 Sokna 

Kjersti Nyhus, Landveien 2, 3534 Sokna 

May Elin Solli og Bjørn Maribo, Landveien 17, 3534 Sokna 

Marit K Nyhus, Landveien, 3534 Sokna 

Dag Alfredsen, Hallingdalsveien, 3534 Sokna 

Kine Maribo, Landveien, 3534 Sokna 

Dag Christensen- Alfredsen, Gamle Hallingdalsvei 37, 3534 Sokna 
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