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1. Generelt

Reguleringsplanen for Nordre Lenningen omfatter 65 nye tomter og 44 bebygde tomter. Området har i 
dag ingen felles avløpsløsning. I tillegg er det også ønskelig at et næringsareal i området med 20 
utleiehytter kan kobles til renseanlegget på sikt.

Areal+ AS har på oppdrag fra Bruflat Sokneråd, utarbeidet en søknad om utslipp for dette området.
Søknaden gjelder spillvann, dvs. både svart- og gråvann.

I forbindelse med utarbeidelsen av søknaden, har vi benyttet hydrogeologisk og avløpskompetanse fra 
tidligere HACO (Hydrogeologi og avløpskompetanse as), nå Goodtech Environment Sørumsand AS.
I tillegg er det tatt vannanalyser av settefiskedammen i området. Analysene er utført av LimnoConsult og 
ligger til grunn for dimensjoneringen av anlegget.

Merknad:
Dette er en ny oppdatert søknad for 2013, basert på tidligere utkast til søknad utarbeidet i april 2011 og 
gjennomgått av Etnedal kommune.

Tidligere ønsker Etnedal kommune at et nytt renseanlegg for dette området også skulle kunne motta 
slam fra tette tanker i nærområdet for avvanning/rensing. Dette er lengre ikke et krav og løsning for dette 
er derfor ikke tatt med.

Valgte løsning er bl.a. dimensjonert på bakgrunn av limnologiske analyser av settefiskedammen høsten 
2010. En forutsetning før anlegget kan bygges, er det utføres et utvidet limnologisk analyse av settefiske 
dammen etc., før det søkes om tillatelse for igangsetting. Denne rapporten vedlegges byggesøknad 
sammen med en bekreftelse på at denne er i samsvar med de resultatene man fikk våren 2011. Viser 
det seg at nye resultater/analyser ikke er i samsvar med tidligere resultater/analyser, må anlegget 
omprosjekteres. Det må da det sendes inn en ny søknad om utslipp.

Til denne søknaden er det vedlagt en skisse som i grove trekk viser forslag til ledningstraseer fra 
hyttefeltet og frem til renseanlegget. Ledningsanlegget er ikke prosjektert og eventuelle endringer av 
forslag kan derfor forekomme.

For øvrig vil det midlertidig føres avløp til tett tank for et visst antall hytter i en tidsbegrenset periode inntil 
renseanlegget er ferdig utbygd. Plassering av midlertidig tett tank går fram av vedlegg LP01-1.

Fåvang 17.07.13

Eirik Lindgaard
VA ingeniør Areal+ as.
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2. Grunnundersøkelse

Det er tidligere utarbeidet et notat av Bioforsk, hvor det er gjort en del vurderinger rundt renseløsninger 
for dette området. Løsningene er basert på ulike rensetrinn med bl.a. bruk av slamavskiller, trinn for 
kjemisk felling, biodam (settefiskedammen) og til slutt infiltrasjon i stedlige jordmasser.

Denne rapporten er lagt til grunn for de videre arbeidene og grunnundersøkelsene som er gjort i området 
nå i ettertid.

Områdebefaring er utført av Areal+, sammen med Etnedal kommune den 02.09.10.
Grunnundersøkelser ble utført av Areal+, sammen med Goodtech Environment Sørumsand den 
30.09.10.
Vannprøver er hentet inn av Etnedal kommune høsten 2010 for analyse hos LimnoConsult.

Grunnundersøkelsene ble utført ved hjelp av gravemaskin. Hensikten med dette var å kartlegge 
infiltrasjonsforholdene i området med mulighet for infiltrasjon av slamavskilt eller fullrenset avløpsvann. 
Samtidig ble massene vurdert for bruk i oppbygging av et våtmarksfilter som etterpoleringsenhet for 
avløpsvann.

3. Dimensjonering/valg av løsninger

Dimensjonering og valg av løsninger er utført etter retningslinjer i T616 og  NKF og Norvar's 
VA/Miljøblad:
NS-EN 12566-1 - Prefabrikkerte slamavskillere for opptil 50 pe
NR. 49/2001 Våtmarksfiltre
Norvar Rapport 168/2009 "Veiledning for dimensjonering av avløpsanlegg"

4. Tiltakshaver

Tiltakshaver: Bruflat Sokneråd
2890 ETNEDAL

Gnr./Bnr.: 151/1 i Etnedal kommune.
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1. Avstand til vassdrag og eiendomsgrense

Renseanlegget vil bli plassert inne på eiendommen 151/1. Dette er en forholdsvis stor eiendom og 
avstand til "nabogrense" vil derfor enkelt bli overholdt. (generelt minimums krav er 4 meter) 

Settefiskedammen ligger i nærheten av ønsket plassering av renseanlegg og vil være en naturlig 
resipient å slippe renset avløpsvann til. Lenningen settefiskedam er forøvrig nedlagt og dammen er i dag 
ikke i bruk.

Settefiskedammen har avrenning til hyttebekken og videre til Røssjøelva. Disse ligger henholdsvis ca. 
100 og 1300 meter fra aktuelle område.

Plassering er vist på vedlagte oversiktskart.

2. Topografiske forhold og forekomst til bart fjell

Renseanlegget plassering er vist på vedlagte plantegning. Området ligger ved eksisterende atkomstveg 
ned mot settefiskedammen.

Området er noe kupert og domineres av sandig morene og torvjord/myr.
Det er i tidligere undersøkelser registrert at morenen er et tynt usammenhengende dekke over fjell, slik 
som ryggen nord vest for dammen. Vestover fra dammen er det mer sammenhengende jordekke over 
fjell.

3. Registrering av drikkevannskilder og grunnvann

Det er ikke registrert noe drikkevannsbrønner i området for plassering av renseanlegg. Det er private 
drikkevannsbrønner for enkelte av de eksiterende hyttene. De nærmeste hyttene ligger over 450 meter 
oppstrøms fra planlagt område for renseanlegg. Opplysningene er innhentet fra Etnedal kommune.

For det nye hyttefeltet ser man for seg og etablere nye drikkevannsbrønner. Avstanden fra den 
nærmeste planlagte brønnen er på over 500 meter oppstrøms.

4. Registrering av drenssystemer og overflatevann

Det er ikke registrert noen grøfter i nærheten av området.

Planlagt område ligger på oversiden av settefiskedammen inntil veg.
Øvrige områder rundt settefiskedammen består av myr. Her vil vann normalt strømme på overflaten.

5. Adkomstmulighet for septikbil

Det er adkomstmuligheter for septikbil hele året, da eksisterende veg skal bli oppgradert og vegen vil bli 
vinterbrøytet frem til renseanlegg.

6. Oppsummering områdebefaring

Plassering av et renseanlegg i det foreslåtte område vil være greit. Det er store tilgjengelige areal og 
store avstander til både drikkevannskilder og vassdrag.

Videre grunnundersøkelser må gjennomføres for å klarlegge områdets kapasitet og størrelse/type på 
behandlingstrinn i renseanlegget.
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1. Registrering av grunnforhold på utvalgte lokaliteter - prøvetaking

Prøvetaking: Det ble prøvegravd på flere alternative lokaliteter, som vist på vedlagte kart.

Jordmassens tykkelse: Totale dybden på prøvehullene var på mellom 0.6 - 2.4 meter. 

P1
Matjord/vegetasjonsdekke, 0 - 5 cm.
Mineral jord, ca. 5 - 10 cm.
Sandige masser, ca. 10 - 80 cm.
Leirige/tette masser, ca 80 - 100 cm.
Fjell/blokk, fra ca. 100 cm
Ingen registrerte vannutslag mellom de ulike lagene.

P2
Matjord/vegetasjonsdekke, 0 - 5 cm.
Grusige masser, ca. 5 - 10 cm.
Steinige masser, ca. 10 - 20 cm.
Sandige masser, ca. 20 - 70 cm.
Leirige/tette masser, ca 70 - 110 cm.
Fjell/blokk, fra ca. 110 cm
Markant skille på tette/vannførende lag, med tilhørende vannutslag.

P3
Matjord/vegetasjonsdekke, 0 - 5 cm.
Mineral jord, ca. 5 - 10 cm..
Sandige masser, ca. 10 - 40 cm.
Leirige/tette masser, ca 40 - 60 cm.
Fjell/blokk, fra ca. 60 cm
Markant skille på tette/vannførende lag, med tilhørende vannutslag.

P4
Matjord/vegetasjonsdekke, 0 - 5 cm.
Mineral jord, ca. 5 - 10 cm..
Sandige masser, ca. 10 - 40 cm.
Leirige/tette masser, ca 40 - 60 cm.
Fjell/blokk, fra ca. 60 cm
Ingen registrerte vannutslag mellom de ulike lagene. "tørre" masser.

P5
Matjord/vegetasjonsdekke, 0 - 5 cm.
Mineral jord, ca. 5 - 10 cm.
Sandige masser, ca. 10 - 80 cm.
Leirige/tette masser, ca 80 - 120 cm.
Fjell/blokk, fra ca. 120 cm
Ingen registrerte vannutslag mellom de ulike lagene. "tørre" masser.

P6
Matjord/vegetasjonsdekke, 0 - 20 cm.
Leirige/siltige/tette masser, ca 20 - 240 cm.
Fjell/blokk, fra ca. 240 cm
Markant skille på tette/vannførende lag, med tilhørende vannutslag på ca. 1 meter..
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I snitt er vannledningsevnen for slike masser, erfaringsmessig på mindre enn 1 meter pr døgn. I tillegg 
var det registrert tette lag med vannutslag i flere av prøvehullene.

Det er ikke utført noen ytterligere registreringer av grunnforhold og analyser av massene, da resultat fra 
prøvegravinger så langt viser at massene ikke er egnet for infiltrasjon av slamavskilt avløpsvann eller 
transport av større mengde renset avløpsvann.

2. Oppsummering detaljundersøkelse

Ettersom det er lite løsmasser i området som kan motta slamavskilt avløpsvann eller transport av større 
mengde renset avløpsvann, anbefales det å etablere et kjemisk/biologisk fullrenseanlegg med 
etterfølgende etterpolering i våtmarksfilter. 
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1. Valg av renseløsning

Hovedkomponentene for dette anlegget som det søkes om, består av kjemisk/biologisk renseanlegg med 
servicebygg med etterfølgende våtmarksfilter for etterpolering av fosfor og bakterier. 

Renset vann fra det biologisk-kjemiske anlegget ledes til våtmarksfilteret for etterpolering før utslipp til 
dammen. På denne måten forventes det å oppnå tilfredsstillende utslippskvalitet med hensyn til også 
nitrogen og sykdomsfremkallende organismer før utslipp av renset vann føres til dammen. 

Det er tatt ut vannanalyser av settefiskedammen, som viser gode resultater. Disse er tatt av 
LimnoConsult og er vedlagt.

Spillvannet ledes i rør med selvfall fra hyttefeltene og ned til området hvor det pumpes opp til 
renseanlegget. Her går spillvannet til en mottakstank før det pumpes inn satsvis i bioreaktorer. Etter 
behandling i bioreaktorene ledes det rensede vannet til en utjevningstank før våtmarksfilteret og slammet 
fra bioreaktorene går til et slamlager. 

Det kjemisk biologiske behandlede spillvannet føres via pumpe til en slamavskiller før det ledes ut i 
våtmarksfiltert. Etter våtmarksfilteret går det ferdig rensede vannet til en støtbelaster som støter det 
rensede vannet ut i settefiskdammen.

2. Grunnlag for dimensjonering

Grunnlaget for dimensjonering og valg av løsning er utført på bakgrunn av følgende forutsetninger:

Antall enheter som skal kobles til er ca. 109. (65 nye tomter og 44 bebygde tomter), samt ca. 20 utleie 
enheter fra et næringsareal som kan knyttes til på sikt.

Dimensjoneringsparametere
Antall faste enheter: 131 boliger/hytter 
Spesifikt antall: 3 pe/enhet 
Variabelt antall: 0 pe
Totalt antall: 387 pe

Antall med variabel belastning: 387 pe 
Maksimal samtidighet: 100% 

Bruflat Sokneråd 17.07.2013

Søknad om utslipp, Nordre Lenningen i Etnedal kommune Side 04-1 

04 LØSNINGSFORSLAG  



Ukes belegg: 83 % 
Års belegg: 28 % 
Spesifikk belastning 250 l/pe
Qspillvann 97 m3/ døgn
Fremmedvann 0 m3/ døgn

Qmaksdim: 97 m3/ døgn 
Qukedim: 562 m3/ uke 
Qårsdim: 9 888 m3/ år

Presisering for beregningene av vannmengder:
Dimensjonering er tilpasset avløpsmengdeberegningen til Biovac sin systembeskrivelse for denne 
dimensjoneringen. Totalt sett blir det de samme mengdene man tidligere har kommet fram til og som har 
vært skissert for Etnedal kommune, da man nå bruker 250 l/pe og 3 pe pr enhet i alle beregningene. 
Dette gir en Qdim på 97 m3/d for Kjemisk/biologisk rensetrinn og etterpoleringstrinnet.

3. Parametere for kjemisk/biologisk renseanlegg 

Avløpsvannet gjennomgår biologisk forbehandling i reaktor/ minirenseanlegg dimensjonert for 387 pe og 
97 m3 døgn. Renseanlegget skal ha følgende minimumsparameter som dimensjoneringskriterier:

PROSESSDATA
Dimensjonerende vannmengde Qdim m3/d 97 
Dimensjonerende maksimal vannmengde Qmaxdim m3/d 145 
Organisk belastning innløp kgBOF7/d 27 

FORBEHANDLING
Slamavskiller, beregnet slamproduksjon forbehandling(avvannet til 30%)  m3/år 3.5

BIOLOGISKE TRINN
Antall reaktorer # 4 
Våtvolum pr reaktor m3 15,0 
Bruksvolum pr reaktor m3 6,0 
Reaktor diameter m 2,13 
Reaktor høyde m 4,73 
Samlet SBR-våtvolum m3 60 
Aerob slambelastning kgBOF7/kgSS 0,14 
Utnyttelsesgrad % 99 

KJEMIKALIESYSTEM
Kjemikaliesystem med dosering i reaktor
Pumpekapasitet enkel drift l/h 6,0 
Pumpekapasitet parvis drift l/h 12,0 
Kjemikalietank volum ved lagerkapasitet 4 mnd m3 2,0 

SLAMBEHANDLING
Slamproduksjon fra SBR (TS=0.8%) m3/d 3,5 
Beregnet slamproduksjon (4%TS) m3/år 252

GUP TANKER
Separat mottakstank m3 30 
Separat anaerobt slamlager m3 20 
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4. Parameter for våtmarksfilter

På bakgrunn av opplysninger fra grunnundersøkelsen og forutsetninger/grunnlag for dimensjonering, 
skal våtmarksfilteret ha følgende minimumsparameter for de ulike komponentene: 

Utjevningstank: 1 stk 25 m3  mottakstank
Tanken skal ha slampumpe for pumping til slam-avskiller.

Slamavskiller: 1 stk med  totalt våtvolum på 9 m3.
Den skal være dimensjonert for teoretisk 18 timers oppholdstid. 
Slamavskillerne skal ha slampumpe for pumping til slamlager.

Våtmarksfilter 1 stk 550 m3
Nivåkum 1 stk kum med resirkuleringspumpe
Det monteres en resirkuleringspumpe i nivåkummen til våtmarksfilteret for tilbake pumping til 
utjevningstank.

Støtbelaster sjøledning 1 stk kum med pumpe

Styring: PLS styring med GSM alarmmodem
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1. Generelt

Anlegget skal byggesøkes etter plan og bygningsloven. Det skal utarbeides kontrollplaner for bygging av 
anlegget.

Monteringen av anlegget utføres av leverandør eller en representant/firma som er godkjent av 
leverandøren. 

Ansvarlig arbeidsleder skal være fast tilstede på anlegget, og inneha dokumenterbar kompetanse 
tilsvarende ADK1 eller S-ADK1 kompetanse.

Utførende entreprenør skal ha sjekkliste for viktige kontrollpunkt iht utførelsen. Sjekklista skal være på 
anlegget og sendes til kommunen sammen med ferdigmelding av anlegget.

VIKTIG: Før bygging av anlegget skal det ha vært tatt begroingsprøver av settefiskedammen. 
Resultatene fra disse skal legges til grunn for kvalitetssikring av dimensjoner for spesifiserte 
renseløsning. Se forøvrig utdypende detaljer om dette i kap. 01.1, siste avsnitt.

2. Kjemisk/biologisk renseanlegg

Det skal etableres et kjemisk biologisk renseanlegg av typen Biovac SBR 0415, eller tilsvarende.
Renseanlegget skal minimum være iht forutsetninger gitt i kap. 03, løsningsforslag. 

Anlegget bygges i et anleggshus på minimum 50 m2. 
I anleggshuset plasseres behandlingsdelene, hvor den biologisk/kjemiske renseprosessen foregår. 
Mottakstank på minimum 30m3 plasseres delvis under bygg. Utenfor bygg skal det også graves ned en 
slamlager tank på 20m3.

Renseanlegget skal ha fleksibilitet for å håndtere ujevn belastning, som er typisk for denne type 
virksomheter. 

Ved liten eller ingen tilrenning skal anlegget automatisk aktivisere en prosess som ivaretar biologien.
Dette kan for eksempel være periodevis impulslufting som vedlikeholder biologien. Ved normal tilrenning 
skal anlegget gå tilbake til ordinært lufteprogram. Ved tilrenning som er høyere enn hydraulisk kapasitet 
ved normalsyklus, kobles "max"-syklus inn. Dette gir en noe kortere luftetid, men alt avløspvann som 
ligger innenfor et volum på anleggets maksimale hydrauliske kapasitet vil bli renset med et resultat som 
normalt ligger innenfor kravet. 
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3. Utjevningstank

Det skal benyttes en 30 m3 utjevningstank/mottakstank, produsert i GUP.
Tanken skal ha slampumpe for pumping til slam-avskiller.

Tanken skal ha lokk som ikke skal kunne åpnes av barn og dyr.

Ved montering skal fabrikantens monteringsanvisning følges, når det gjelder fundamentering, 
omfyllingsmasser og maksimal overdekning. Det skal tas hensyn til oppdrift, eventuell drenering rundt 
slamavskiller og frost(dybde og isolering).

4. Slamavskiller

Det benyttes slamavskiller, VPI-BAGA Ø3000mm, eller tilsvarende, med et totalt våtvolum på 9 m3.
Den skal være dimensjonert for teoretisk 18 timers oppholdstid. Dimensjonering etter NS-EN 12566-1, 
ansees som tilfredsstillende dokumentasjon.

Slamavskillerene skal ha slampumpe for pumping til slamlager, og den skal ha lokk som ikke skal kunne 
åpnes av barn og dyr.
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Ved montering av slamavskillere og slamsiloer, skal fabrikantens monteringsanvisning følges, når det 
gjelder fundamentering, omfyllingsmasser og maksimal overdekning. Det skal tas hensyn til oppdrift, 
eventuell drenering rundt slamavskiller og frost(dybde og isolering).

5. Våtmarksfilter

Våtmarksfilteret skal ha et totalt våtvolum på 550 m3.
Utførelse skal skje iht. VA-miljøblad nr 49 "Våtmarksfilter".

Plassering er vist på vedlagte VA plan. Utstikking av våtmarksfilteret skal utføres av representant/firma 
som innehar dokumentert hydrogeologisk kompetanse.  

Det monteres en resirkuleringspumpe i nivåkummen til våtmarksfilteret for tilbake pumping til 
utjevningstank.
Det skal tas hensyn til drenering og frost(dybde og isolering).

6. Støtbelaster

Avløpsvannet skal ledes fra våtmarksfilteret og inn til en fordrøyningskum/støtbelaster. I kummen 
monteres en pumpe som støter det ferdig rensede vannet ut i settefiskdammen. 

7. Utløpsanordning

Fra filterbassenget ledes vannet gjennom en utløpskum og derfra til en egen pumpekum. Renset 
avløpsvann skal derfra pumpes til hovedstrømmen i settefiskdammen som vist på vedlagte VA-plan.
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1 Drift og vedlikehold

Det er en forutsetning for optimal og problemfri drift at det gjennomføres jevnlig ettersyn og vedlikehold 
av slike anlegg. Det skal før normal drift på anlegget igangsettes, utarbeides en detaljert driftsinstruks og 
driftsjournal som beskriver anlegget med nødvendige kontroll- og vedlikeholdspunkter. En god oppfølging 
av denne ivaretas best ved å tegne en serviceavtale, fortrinnsvis med leverandørene av slike anlegg.

Automatisk overvåking
Renseanlegget skal ha automatisk styring og overvåking, og ved driftsfeil skal det bli gitt melding på 
display på operatørpanelet. I tillegg skal det ved driftsfeil kunne sendes signal til driftsoperatør. 

Tilsynsbehov 
Anlegget skal etter avsluttet innkjøringsperiode ha driftstilsyn maksimum en gang per uke som forutsettes 
ivaretatt av lokalt tilsynsansvarlig.  Utover dette skal anlegget ha prosessmessig tilsyn to ganger per år 
etter at det er satt i ordinær drift. For etterpoleringsanlegget skal tilsyn en gang pr år være tilstrekkelig.

Prøvetaking og analyse
Renseanlegget skal bli utstyrt med automatisk utløpsprøvetaker (etter kjemisk /biologisk anlegg ). Det 
skal også bli utstyrt med benkeskap med vannvarmer, vaskekum og blandebatteri. Utløpet fra 
etterpoleringsanlegget skal kunne prøvetas gjennom stikkprøver.

Rapportering
Redegjørelse for gjennomført service med eventuelle driftsavvik og prøveresultater skal rapporteres på 
eget skjema. Dette samles i en årsrapport som oversendes kommunen en gang pr. år.

2 Slambehandling

Slammengde

Teoretisk biologisk/kjemisk slamproduksjon ved kontinuerlig belastning  (kontinuerlig fullt belastet anlegg) 
med 4 % TS er beregnet til 240 m3/år for beskrevet anlegg. Reell slamproduksjon på dette anlegget er 
beregnet ut fra en fra en forventet redusert belastning for slik hotell og hytteaktivitet og antydes til 150 - 
170 m3/år. 

Slamlagring

Slamlageret skal være på ca 20 m3. Slamlageret vil være en integrert del av utjevningstanken, slik at det 
dekanteres av vann fra slammet tilbake til mottakstanken.

Slambehandling/deponering

Ved behov for tømming skal slammet bli hentet av godkjent renovatør og transportert med slamsugebil til 
kommunalt renseanlegg eller deponi.

Bruflat Sokneråd 17.07.2013
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06 DRIFT OG VEDLIKEHOLD  



Nr. Beskrivelse Størrelse Målestokk Dato Antall

SP01-1 Løsningsforslag renseanlegg A3 1:500 28.04.11 1 stk

SP02-1 Prøvegraving A3 1:1000 28.04.11 1 stk

SP03-1 Oversiktskart A3 1:5000 28.04.11 1 stk

- Vannanalyser fra LimnoConsult.A4 - 28.04.11 1 stk

LP01-1 Skisse VA traseer og midlertidige
tette tanker for avløp A0 1:1000 17.07.13 1 stk
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limnologisk
Fra: Øyvind Løvstad [mailto:limno@online.no] 
Sendt: 28. april 2011 15:08
Til: Lindgaard Eirik
Emne: Re: Lenningen

Hei
 
Total organisk karbon (TOC) 1.8 mg C/l
Total fosfor (TP) 3 ug P/l
Total nitrogen (TN) 0,16 mg N/l)
 
Dette er meget lave verdier. Klasse 1 - meget god
 
mvh
LIMNO-CONSULT
 
Øivind Løvstad
tlf 90 92 51 24  tlf privat 22 30 07 54 eksisterer ikke lenger.

Side 1




