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Saksopplysninger:
Det er innkommet søknad om utslippstillatelse, 06.06.2009
i forbindelse med bygging av nytt våningshus på ovennevnte eiendom.
Søknaden omfatter utslipp fra 1 bolig som utgjør 3,5 pe totalt.
Eiendommen ligger innenfor nedslagsfeltet til Edsberg-Glomma.
Dette vassdraget har en vannkvalitet i henhold til vedtatt vannmiljøplan.
Det er søkt om å benytte typegodkjent biologisk-kjemisk minirenseanlegg,
Biovac, type FD5 dimensjonert for en bolig med utløp i bekk-terreng.
Kopi av underskrevet kjøpekontrakt-serviceavtale er mottatt.
Vannforsyningen er dekket fra privat enkeltanlegg
I henhold til vedtatt vannmiljøplan er det foreløpig ikke aktuelt å framføre offentlig avløp
til området.
Helsemyndighetene er ikke varslet om tiltaket da dette ikke anses som nødvendig.

Vurdering:
Den omsøkte løsningen på rensing av avløpet fra ovenfor beskrevne virksomhet
tilfredsstiller kravene som stilles til restutslipp til Edsberg-Glomma.
Utslippet vil etter vår vurdering ikke føre til vesentlig økt forurensning eller andre
ulemper i forhold til vedtatte målsettinger for det aktuelle vassdraget.
Det vil heller ikke føre til andre helsemessige uheldige forhold for naboer eller
vannforsyningen i området.
Omsøkte utslipp kan derfor godkjennes.
Med hjemmel i delegeringsvedtak, k-sak 48/07 av 03.05.07 og videre delegering fra
rådmannen fattes følgende vedtak:

VEDTAK

Utslippssøknad i forbindelse med bygging av nytt våningshus
på eiendom gnr. 40 bnr. 4.
Edsbergvegen 291, 2212 Kongsvinger godkjennes på følgende vilkår:
Avløpsvannet føres via godkjent biologisk-kjemisk minirenseanlegg,
type Biovac FD5 til bekk-terreng.
Service på anlegget utføres i henhold til leverandørens beskrivelse
og serviceavtale.
Kopi av inngått kjøpekontrakt-serviceavtale foreligger.
Utslippstillatelsen omfatter utslipp fra 1 bolig, 3,5 pe.
Dersom anleggseier selger eiendommen som anlegget betjener,
plikter han å overføre ansvar og rettigheter som følger av serviceavtalen
til ny eier.
Saksbehandlingsgebyret etter forurensningsforskriften må innbetales
før arbeidene settes i gang.

Vedtaket er hjemlet i forurensningsforskriften av 01.07.2004,
Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra boliger, hytter og lignende
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