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Merknader til byggeplanene/kloakk på gnr 53 bnr 2, Skildheimsvegen 226. 

 

Vi har motteke nabovarsel signer Petter Gabrielsen datert 24. april 2021. Nabovarselet gjeld 

byggearbeid/kloakk utført på gnr 53/2. Beskrivelse av kva nabovarselet gjeld: «Skal utbetre 

slamutskiljar, infiltrasjonrøyr og vassrøyr. Kjem da til å grave gjennom kommunevegen siden 

kloakktanken er på nedre sida av vegen.» 

For oss som tek vatn og har rettigheiter i brønnane Stokkabekken og Midtbekken er plasseringa av 

spreiegrøfta viktig.  

 

1 Septiktank  merka a på vedlagt kart 



 

Hans har fått opplysningar om at spreiegrøfta skal plasserast i same område som septiktanken er i 

dag.  Det er ein dårleg plassering.  (sjå vedlagt kart kor plassen er merka med a). 

Litt historie: Saude er ein svært gammal buplass.  Plassen vart ikkje velsigna med mykje vatn. Det var 

to brønnar kor dei fekk tak i vatn til det mest nødvendige.  Det var Stokkabekken (merka med c på 

det vedlagde kartet) og Midtbekken (merka med b). Alle grunneigarane på Saude hadde rett til å ta 

vatn i desse brønnane.  Brønnane har dei siste hundre åra lege på gbnr 53/2. For ca. 60 år sidan 

inngjekk eigaren av gbnr 52/2 avtale med dei andre grunneigarane på Saude om å få setja opp vass- 

pumpe i Stokkabekken (merka c på kart). Då gbnr 53/2 bygde pumpehus vart dei andre 

grunneigarane utestengde frå tilgang til Stokkabekken (c). Då hadde dei andre grunneigarane at 

Midtbekken (merka b på det vedlagte kartet). I dag tek gbnr 53/1, 53/8 og 53/15 vatn frå Midtbekken 

(b). For ca. 50 år sidan installerte gbnr 53/2 klosett i hovudhuset.  Då vart også denne 

betongbeholdaren sett ned (sjå bilde 1, nede i høgre hjørne). Det har ikkje vore spreiegrøft.  Det har 

vore problem med bakteriar i Stokkabekken (c) på 1990-talet og seinare.  Truleg kjem bakteriane frå 

septiktanken til gbnr 53/2 (Skildheimsvegen 226).  Derfor meiner vi at det er risikabelt å byggja 

spreiegrøfta i same område (a).   

Gnr 53/2 har også kårhus Skildheimsvegen 223 som dei leiger ut.  Der er det også septiktank av 

betong som manglar botn og ikkje er det spreiegrøft.  Kloakkvatnet renn ned i enga og til groa som 

renn mot Fladhammer. Septiktanken er merka med d på det vedlagde kartet. Det må være ein fordel 

å få dette kloakkvatnet i same spreiegrøft  som det som kjem frå hovudhuset (Skildheimsvegen 

226).  Liv Ellingseth (gbnr 53/1, skildheimsvegen 227) har bestilt brønnboring og selskapet har lova å 

komma å bora etter vatn i mai/juni.  Boringa vil bli utført i område merka med e på kartet nedanfor.  

Me er redd for at kloakkvatnet frå kårhuset på 53/2 (Skildheimsvegen 223) kan forureina vatnet i 

boreholet. 

 



 

I brev frå Luster kommune Helse datert 22.01.2021 skreiv kommuneoverlege/helsesjef at det er 

«ingen konflikt med drikkevassforsyning.»  Blir spreiegrøfta bygd på a (sjå vedlagt kart), er vel 

bakterieproblematikken i Stokkabekken eit bevis på at drikkevatnet i brønnane kan bli forureina. 

I 1999 søkte Tordis Søvde gnr 53 bnr 8 (Skildheimsvegen 244, merka f på kartet) om å byggja 

spreiegrøft på eigedommen sin.  Det fekk ho avslag på av kommunelegen Schønberg. Årsak: fare for 

forureining av vatnet i Stokkabekken og Midtbekken.  Her snakka me om ein avstand på 200 meter i 

luftlinje.  Det planlagde spreiegrøfta på gbnr 53/2 er 30-50 meter frå dei omtalte brønnane og i 

tillegg går vassåra som fører vatn til bekkane i nærleiken av det omsøkte anlegget. 

Det er heilt sikkert at tiltaket er nødvendig å få gjennomført. Men ikkje spel rulett med vasskvaliteten 

i dei to omtalte brønnane.  Legg spreiegrøfta lengre ned i terrenget slik at det ikkje er moglegheit til å 

få noko forureining til brønnane.  Og så ber eg om at de tek eit krafttak slik at avrenninga frå 

septiktanken på kårhuset (Skildheimsvegen 223) blir med i den nye spreiegrøfta. 

Eigarane av Skildheimsvegen 213 og 244 tek vatn i Midtbekken.  Dei har ikkje fått nabovarsel og me 

ber om at dei får sjansen til å uttala seg. 

Me er ikkje samde i kommunen si vurdering om at det ikkje er påkreva med nabovarsel då søknaden 

gjeld rehabilitering av eksisterande anlegg. Då det ikkje har vore spreiegrøft tidlegare må tiltaket 

reknast som nyanlegg. 

Vi ber Luster kommune om å sende over alle dokumenter i saka til : h-urdahl@online.no 

Ber om å bli orientert. 

Kommunen bør ta seg ein tur å sjå på tilhøva. 

1 vedlegg: kart med påskrift. 
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