Stor-Elvdal kommune
Informasjon om gjeldende bestemmelser for innlagt vann og kloakk i
fritidsboliger.
Den senere tid har vi hatt mange henvendelser om hvilke bestemmelser som gjelder for å
legge inn vann og avløp i fritidsboliger i kommunen. Vi vil derfor informere litt hvilke regler
som gjelder. Det er kort oppsummert to forskjellige hovedbestemmelser: Nyere hyttefelt
reguler til høy standard er vann og avløp tiltatt etter nærmere regler, i alle andre områder der
innlagt vann og avløp ikke tillatt.
Hytter i hyttefelt regulert til høy standard:
I hyttefelt med reguleringsplan som tillater høy standard er det tillagt med vann og avløp etter
nærmere regler. Reglene varierer noe mellom feltene. Dette gjelder de nye hyttefeltene
Tryvang Sør og Geitryggen ved Vinjeveien, og de nyere hyttefeltene Sollia
hyttegrend/Atnsjølia og Blåfjellia hyttefelt i Sollia. For å undersøke hvilke regler som gjelder
i ditt hyttefelt må du sjekke bestemmelsene i reguleringsplanen for feltet du har hytte i.
Eldre hyttefelt og spredtliggende hytter:
I eldre hyttefelt og for spredtliggende hytter, dvs alle andre felt enn de 5 områdene nevnt over
som høystandard hyttefelt, er innlagt vann og avløp forbudt. Alle former for rør, slanger, etc.
som fører vann på innsiden av hyttevegg regnes som innlagt vann. Dette gjelder også vann fra
sisterner, tanker, osv. Dersom du må bære vannet inn i hytta regnes dette ikke som innlagt
vann.
Bakgrunnen for denne bestemmelsen er bestemmelsene i forurensningsloven og faren for
forurensing, spesielt av drikkevann. Med innlagt vann øker utslippet, og faren for
forurensning øker. I Stor-Elvdal er grunnen de fleste steder slik at den er svært dårlig egnet
for infiltrasjon. Dette betyr at avløpsvann ofte vil kunne forurense overflatevann et stykke
unna, eller trekke ned i bakken og følge grunnvannet til drikkevannsskilder. Det er derfor
svært viktig at en har god kontroll på avløpsvannet slik at en unngår sykdomstilfeller på grunn
av dette. Dette gjelder også gråvann, dvs alt vann som ikke kommer fra toalett, som kan ha
større mengder e-coli bakterier i seg. Et typisk eksempel på forurensning av en borebrønn er
vist under. I områder der en tar drikkevann fra bekker osv er faren for forurensning enda
større.
Eksempel på forurensning av grunnvannsbrønn:

