
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Sakshandsamar:  Birgitte Eitrem Landmark Arkiv: MTR 53/2  
Arkivsaksnr.: 21/921-23   

 
Klagehandsaming – klage på gitt utsleppsløyve frå våningshus på Saude - gbnr. 
53/2  
 
 

Rådmannen si  tilråding: 

 
Formannskapet tek ikkje klagen frå Ravna Kristina Søvde til følgje. Vedtaket er gjort med 
heimel i forvaltningslova § 33 andre ledd, jf. fjerde ledd, jf. ureiningsforskrifta §§ 12-5 og12-
15.  
 
Vedtaket er endeleg og kan ikkje klagast vidare, jf. forvaltningslova § 28 fjerde ledd.  
 
Tilråding: 
I lys av opplysningar som er innkomme i ettertid, tilrår formannskapet at utsleppet frå 
våningshuset og kårhuset på gbnr 53/2 samlast i eit utslepp. Formannskapet anbefaler difor 
tiltakshavar å sende inn søknad om endring av gitt løyve, der utsleppa frå våningshuset og 
kårhuset samlast i eit reinseanlegg. Søknad om endring av gitt løyve skal nabovarslast.  
 
 
 



Saksutgreiing: 
 
Prenta vedlegg:  

1. Søknad med vedlegg, 15.04.2021 
2. Uttale frå kommuneoverlegen , 22.04.2021 
3. Utsleppsløyve frå kommunen, 26.04.2021 
4. Klage på vedtak,  03.05.2021 
5. Merknad til nabovarsel, 03.05.2021 
6. Tilsvar til merknad, 03.05.2021 
7. Tilsvar til klage, 12.05.2021 
8. Uttale frå kommuneoverlegen i klagesak, 26.05.2021 

 
 
Utval som har vedtaksmynde: Kommunal klagenemnd (Formannskapet), jf. politisk 
delegeringsreglement.   
 
Formelle tilhøve 
Einskildvedtak treft av kommunen kan klagast på til kommunestyret eller særskilt 
klagenemnd, sjå ureiningsforskrifta § 12-15.  
 
Ved klager på utsleppsløyver gitt i medhald av kapittel 12 i ureiningsforskrifta er det 
Formannskapet som fungerer som kommunal klagenemnd.  
 
Ved intern klagehandsaming i kommunen blir saka endeleg avgjort av kommunal 
klagenemnd (Formannskapet). Det betyr at saka ikkje går vidare til Statsforvaltaren.  
 
Saksopplysningar:  
Røyrleggarservice AS har på vegne av Gøril Elsebe Urdahl søkt om løyve til å rehabilitere 
eksisterande avløpsanlegg til våningshuset på gbnr. 53/3, Skildheimsvegen 226. 
Klikk her for å sjå eigedomen i kommunekart.com 
 
Det nye anlegget består av 4 m3 slamavskiljar, fordelingskum og 2x20 meter 
infiltrasjonsgrøft. Sjå kart under for plassering av anlegget.  
 

 

https://kommunekart.com/?urlid=139ace73-538d-4ad5-939d-925bebd021d7


Kart 1. Utklipp frå situasjonsplan til den godkjende søknaden av 15.04.2021. 
Tiltaket er ikkje nabovarsla. Manglande nabovarsling er grunngjeve med at tiltaket gjeld 
rehabilitering ev eksisterande anlegg. Kommunen har godteke dette ved den administrative 
handsaminga av søknaden.  
 
Tiltakshavar opplyser seinare i brev datert 12.05.2021 at næraste naboar er orientert med 
varsel om tiltaket, da tiltaket kravde graving i vegen.  
 
Luster kommune gav løyve til etablering av avløpsanlegget som skissert i søknaden og løyve 
til å bygge anlegget den 26.04.2021.  
 
I etterkant har det kome 1 klage på vedtaket og 1 merknad. 
Relevante punkter i klage og merknad med tilsvar frå tiltakshavar i kursiv skrift 
 
Ravna Kristina Nikkinen Søvde: 
Eigar av gbnr. 53/8 gav munnleg klage over telefon den 30.04.2021 og skriftleg klage til 
kommunen den 03.05.2021, på vedtak om ureiningsløyve. 
 
Klagen går ut på:  

1. Uroa for ureining av drikkevasskjelder i området 
2. Det ligg føre uriktige opplysningar i søknaden til kommunen, om at det ikkje er 

drikkevasskjelder i nærleiken.  
3. Min brønn og pumpehus ligg lågare i terrenget enn G. Urdahls bustad og 

driftsbygning, men høgare i terrenget enn G. Urdahls pumpehus. Det må leggjast til 
grunn at høgdeskilnaden kan ha implikasjonar for drikkevatnet.  

4. Uroa for at gravearbeidet vil skade hennar vassleidning.  
 

Tiltakshavar har kommentert klagen: 
 
«Brønnen og pumpehuset til klagar ligg ikkje lågare enn driftsbygninga vår, og kloakken 
ligg nede ved driftsbygninga og ikkje oppe ved bustadhuset. Kloakken er altså på andre 
sida av driftsbygninga og ligg lågare i terrenget i forhold til hennar vassinntak. Sjå 
vedlagt bilete. Då vatn ikkje renn oppover, og har beliggenheit 50 meter unna, meiner me 
at ein kan slå fast at hennar drikkevatn ikkje vil bli berørt. Me stiller oss særs undrande til 
at ho ikkje vil at me skal utbetra kloakken for nettopp å minimera utslepp og ureining.  

 
Denne bekymringa er heilt uforståeleg for oss, då vassleidninga ikkje skal leggast forbi 
klagar sitt pumpehus, men langsmed driftsbygninga og opp rett under vårt bustadhus. 
Sjå vedlegg.» 

 
Hans H. Urdahl og Liv Ellingseth: 
Eigar av gbnr. 53/1 mottok nabovarsel med orientering om det omsøkte tiltaket, den 
24.04.2021. Kommunen mottok skriftleg merknad til nabovarsling av tiltaket den 
02.05.2021, 6 dagar etter vedtak om utsleppsløyve.  
 
Merknaden går ut på:  

1. Uroa for ureining av drikkevasskjelder i området, 2 brønnar; Stokkabekken og 
Midtbekken.  

2. Valt plassering av spreiegrøfter er dårleg. Ønskje om at spreiegrøfta leggjast lengre 
ned i terrenget slik at det ikkje er moglegheit til forureining av brønnane.  

3. Det har vore problem med bakteriar i Stokkabekken, truleg kjem bakteriane frå 
septiktanken til gbnr 53/2 (Skildheimsvegen 226). 

1. Ytrar samstundes ynskje om at kloakken i kårhuset (Skildheimsvegen 223) også 
utbetrast.  

2. Ikkje samd i kommunens si vurdering av at det ikkje er krav om nabovarsel. Då det 
ikkje har vore spreiegrøftar tidlegare, må tiltaket reknast som nyanlegg.  



3. Dei informerer samstundes om at dei skal i gong med å bore etter vatn i området ila 
sommaren.  

 
Tiltakshavar har kommentert merknaden: 

 
«Spreiegrøfta skal plasserast 10 meter nedom eksisterande kloakk, ved vegen. Det er 
vanskeleg å forstå at dette kan affisere vasskvaliteten på inntak som ligg høgare oppe i 
terrenget. Rehabiliteringa av eksisterande anlegg vil utbetre dagens situasjon.  

 
Vidare ytrar dei ynskje om at me utbetrar kloakken i kårhuset samstundes, noko me har 
tatt til etterretning og sender søknad til kommunen om å gjere tilsvarande med 
kloakkanlegget der.» 

 
Rådmannen viser elles til klagen og merknaden i sin heilskap.  
 
Vidare saksopplysningar: 
Den 07.05.2021 fekk kommunen søknad om løyve til å rehabilitere eksisterande 
avløpsanlegg til kårhuset på same eigedom, på gbnr. 53/3, Skildheimsvegen 223.  
 
Anlegget som er søkt installert her består av: 1 stk. 4 m3 slamavskiljar med 3 kammer, 
fordelingskum og 2 x 20 meter infiltrasjon. Sjå kart under for plasseringa av anlegget. Denne 
søknaden er ikkje ferdig handsama i kommunen i påvente av denne klagehandsaminga.  
 

   
Kart 2. Utklipp frå situasjonsplan over omsøkt avløpsnalegg til kårhuset på 
gbnr. 53/2, av 07.05.2021. 
  
Synfaring av området og ny helsefagleg vurdering  
Sakshandsamar og kommuneoverlegen har etter innkomne innvendingar gjennomført ein 
synfaring av området, 25.05.2021, for å vurdere den godkjende løysninga og tilhøva på 
staden.   
 
Ved synfaring av området ble det oppdaga at vasskjelda på oversida av vegen er i svært 
dårleg stand. Brønnen er berre tildekt med presenning. Det anbefalast å sikre og oppgradere 
eksisterande vasskjelde for å hindre ureining av drikkevatnet, frå f.eks. mus og andre dyr. 
Tilfredsstillande sikring kan for eksempel oppnåast ved å sette ned betongelement som 
hindrar at dyr kjem inn i vasskjelda.  



 

   
Foto frå synfaring. Til venstre: Pumpehus og brønn som nyttast av 53/1, 53/8 og 53/15. Brønnen er tildekt med 
presenning som omtalt ovanfor. Til høgre: Omsøkt plassering av avløpsanlegg til våningshuset, nedanfor 
Skildheimsvegen og vest for driftsbygningen.  
 
På nedsida av vegen ligg ein stor moderne driftsbygning.  
 
Området som er tiltenkt infiltrasjon i grunnen ligger lengre sør og lågare i terrenget enn 
eksisterande vasskjelder. Terrenget har naturlig sigeretning mot øst og vekk frå aktuell 
brønn. 
 
Kommuneoverlegen har følgjene konklusjon etter synfaring: 
Vurdering; Etter inspeksjon finner vi at de hygieniske forholda med nytt utslepp ikkje kjem i 
konflikt med etablert brønn. Klagen bør ikkje tas til etterretning.  
 
Rådmannen si vurdering: 
Det er søkt om og gitt løyve til rehabilitering av eksisterande avløpsanlegg til våningshuset 
på gbnr. 53/2. I etterkant har det kome 1 klage på vedtaket og 1 merknad.  
 
Mellom vedtaksdato og klagehandsaminga har kommunen motteke søknad om rehabilitering 
av avløpsanlegget til kårhuset på den same eigedomen. Sjå kart under for plassering av dei 
omsøkte avløpsanlegga og vassbrønnar i området.  
 



 
Kart 3. Oversiktkart med ca. plassering av dei to omsøkte avløpsanlegga på gbnr 53/2 og pumpehus/brønn. 
 
Klage på vedtak frå Søvde kom innan klagefristen. Merknad frå H. Urdahl og L. Ellingseth  
kom 6 dagar etter vedtak om utsleppsløyve. Tiltaket er ikkje formelt nabovarsla. Både klagen 
og merknaden vil tas opp til vurdering.  
 
Vurdering av klage frå Søvde: 
Det er forståeleg at Søvde har uro for ureining av drikkevatnet i området, spesielt i eit 
område der tilgangen på vatn er avgrensa.    
 
Rådmannen meiner det er positivt at tiltakshavar ønskjer å oppgradere sitt gamle 
avløpsanlegg. Det nye avløpsanlegget skal stette dagens krav til handtering av avløpsvatn og 
reinsegrad. Etter rådmannen si vurdering vil ein oppgradering av eksisterande anlegg 
forbetre dagen reinsesituasjon og redusere fare for ureining i området.  
  
Området er synfart saman med kommuneoverlegen for å sjå nærare på plasseringa av 
anlegget og terrengtilhøva på staden. Terrenget i området har naturleg sigereting mot sør- 
aust og bort frå klagar si brønn. Avløpsanlegget, med slamavskiljar og spreiegrøft, vil komme 
lengre nede i terrenget enn klagar si brønn.  
 
Etter synfaring i området, kan rådmannen ikkje sjå at det er fare for at terrengtilhøva og 
plasseringa av avløpsanlegget vil utgjere ei fare for ureining av klagar si drikkevasskjelde.  
 
Ved synfaring av området oppdaga rådmannen at klagar si brønn er i ein slik forfatning at det 
kan vere fare for ureining av drikkevatnet, frå for eksempel ville dyr og dyr på beite i 
området. For å sikra ein hygienisk vasskjelde tilrår rådmannen difor ein oppgradering av 
denne brønnen. Etter rådmannen si vurdering er dagens tilstand på klagar si brønn, 
kombinert med avrenning frå jordbruket i området, ein mogeleg kjelde til ureining av 
drikkevatnet.  
 
Rådmannen kan heller ikkje sjå at gravearbeidet i samband med bygging av anlegget vil vere 
til fare for, eller føre til skade på klagar si vassleidning. Klagar forklarer sjølv at hennar 
vassleidning går frå pumpehuset sitt, under Skildheimsvegen og opp til gbnr. 52/8. 
Garvearbeidet i samband bygging av anlegget vil gå føre på nedsida ev vegen for klagar sitt 
pumpehus, og difor ikkje røre ved området der klagar sin vassleidning ligg.  

53/1, 53/8 og 
53/15 53/2



 
Rådmanne tilrår at klagen frå Søvde ikkje blir teken til følgje.  
 
Vurdering av merknad frå H. Urdahl og L. Ellingseth: 
Når det gjeld H. Urdahl og L. Ellingseth si uro for ureining av drikkevasskjelda, viser vi til 
vurderinga ovanfor.  
 
I merknaden fremjar dei samstundes ønskje om utbetring av avløpsanlegget frå kårhuset 
(Skildheimsvegen 223). Tiltakshavar har til dette svart med å sende inn søknad om 
rehabilitering av dette anlegget også. Denne søknaden er for tida under handsaming i 
kommunen.  
 
Etter rådmannen si vurdering vil det vere ein betre løysing å samle utsleppet frå kårhuset og 
våningshuset i eit felles utslepp for begge husa, i staden for to separate utslepp. Ei slik 
løysing er diskutert med kommuneoverlegen, som meiner det vil vere betre med ei 
fellesløysing.  
 
Med eit felles anlegg, dimensjonert for både våningshuset og kårhuset, reduserast den smala 
belastninga i området. Fellesanlegg gjer det samstundes enklare å ha kontroll på det samla 
utsleppet. Det vil truleg også vere lågare kostnader knytt til etablering, drift og vedlikehald 
av eit slikt fellesanlegg, samanlikna med to separate anlegg.  
 
Rådmannen tilrår difor at søknad om utsleppsløyve for våningshuset og kårhuset på gbnr 
53/2 samlast til ein søknad.  
 
Tiltakshavar må då sende inn søknad om endring av gitt utsleppsløyve, der utsleppa frå 
våningshuset og kårhuset samlast i eit reinseanlegg. Søknad om endring av gitt løyve skal 
nabovarslast. Kvar eit slikt anlegg skal plasserast må vurderast av nøytral fagkyndig i 
samband med innsending av eventuell søknad om endring av gitt utsleppsløyve. 
 
Det går fram av merknaden frå H. Urdahl og L. Ellingseth at dei skal i gong med å bore etter 
vatn i området i løpet av sommaren. Dei er redd for at eksisterande anlegg knytt til kårhuset 
på 53/2 (Skildheimsvegen 223) kan forureina vatnet i det framtidige boreholet.  
 
Tiltakshavar har søkt om rehabilitering av avløpsanlegget til kårhusert, dagens situasjon vil 
difor truleg bli forbetra på sikt. I vurdering av saka her, kan ikkje rådmannen ta omsyn til ei 
borevasskjelde som ikkje er etablert endå, men tilrår å samle utsleppa frå våningshuset og 
kårhuset i eit felles anlegg, jf. avsnitta ovanfor.  
 
Manglande nabovarsling 
Både Søvde og H. Urdahl og L. Ellingseth hadde merknader til manglande nabovarsling av 
tiltaket. Etter forureiningsforskrifta § 12-4 andre ledd, skal partar og andre som kan bli 
særleg rørt av saken vaslast om innhaldet i søknaden. 
 
I saka her har ingen parter eller naboar blitt formelt varsla. Ved første handsaming av 
søknaden, blei saka vurdert til å ikkje trenge nabovarsling ettersom det var søkt om 
rehabilitering av eksisterande avløpsanlegg. Nytt anlegg gjeld etablering av utslepp med 
infiltrasjon til grunnen. Ved andre gongs handsaming av saka ser vi at søknaden burde vore 
nabovarsla  
 
I saka her meiner rådmannen likevel at manglande nabovarsling ikkje har fått betydning for 
vedtaket i saka.  
 
Sakshandsamar og kommuneoverlege har synfart området og kan ikkje sjå at gitt løyve vil 
medføre fare for ureining av eksisterande drikkevasskjelder i området. Tvert i mot, vil ein 
oppgradering av reinseanlegget forbetre dagens situasjon.  



 
Tiltakshavar opplyser at næraste naboar blei orientert om tiltaket. Kommunen har etter dette 
motteke merknad frå nabo ved gbnr. 53/1. Vidare har kommunen motteke klage frå eigar av 
gbnr. 53/8. Merknaden frå gbnr. 53/1 har blitt vurdert som ein del av klagehandsaminga.  
 
Merknadane frå 53/1 og klagen frå 53/8 er vurdert ved klagehandsaminga. Anleggsarbeidet 
er heller ikkje starta opp enda i påvente av avgjerd av Søvde sin klage.  
 
Rådmannen meiner difor at manglande nabovarsling ikkje har hatt verknad på vedtaket eller 
vore bestemmande for vedtakets innhald, jf. prinsippet i forvaltningslova § 41. Vedtaket er 
då gyldig.   
 
Avsluttande merknadar  
Viss Formannskapet ikkje er samd i rådmannen si tilråding, kan de gjere eit nytt vedtak i 
saka.  
Det er same krav til grunngjeving av til eit slikt vedtak som når administrasjonen gjer 
vedtak.  
 
 
Dato: 02.06.2021                     
 
 
Jarle Skartun Knut Vidar Svanheld 
rådmann Plansjef 
____________________________________________________________________ 
 
Særutskrift skal sendast: 

  

m/kopi til:   
 
 
 
 
 
 
 


