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SANDNES KOMMUNE 
 
 

Utslippstillatelse 
 

 
Gitt i medhold av forskrift om begrensning av forurensning av 01.06.2004 
(forurensningsforskriften) kapittel 13. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i 
søknad datert 06.04.2018, Notatprosjekt fra Sweco datert 16.12.2019 samt ytterligere 
korrespondanse i saken. Vilkårene er gitt på side 2 til og med side 3. Endringer som 
konsesjonsinnehaveren ønsker å foreta i forhold til dette må være klarert med Sandnes 
kommune på forhånd. 
 
Er arbeidet ikke igangsatt senest 3 år etter at utslippstillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Det 
samme gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år. 
 
Tillatelsen gjelder fra dags dato. 
 
 

 
Tillatelsen er gitt til Sandnes kommune og gjelder for hus og hytter i område på vedlagt kart 
som viser Rensedistrikt Dreggjavika 
Eiendommens adresse: Dreggjavika 88/1 
Konsesjonsinnehaver: Sandnes kommune 
Postadresse: v/Vann og avløp forvaltning, Pb 583 
Poststed: 4302 Sandnes 
 

 
Tillatelsen gjelder: Utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter på Bersagel og Ims i 

nedslagsfeltet til Høgsfjorden. 
 
 

 
 

Sandnes den _ 10.08.20_ 
 

Kjersti Ohr 
Bymiljøsjef 

_______________________________________ 
 

Dokumentet er ikke signert da Sandnes kommune benytter elektronisk godkjenning 
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Tillatelsen gjelder utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter på Bersagel og Ims i 
Sandnes kommune. Utslippet er beregnet til 1457 pe målt som organisk stoff før rensing. 
Utslippet skal renses i en slamavskiller før utslipp på dypt vann i Høgsfjorden. 
Tillatelsen gjelder slamavskiller og utslippsledning som plasseres på gnr 88 bnr 1, med 
tilhørende ledningsnett mellom Bersagel og Ims. 
 
VILKÅR FOR TILLATELSEN 
 
1. Resipienten 
 
1.1 Vannkvalitet 
Bekker eller strandsone skal ikke påvirkes av avløpsvann fra hyttene/husene. 
 
Vassdrag skal ikke tilføres forurensning fra transportnett og renseanlegg utover det som 
tillatelsen gir anledning til. 
 
1.2 Resipientundersøkelser 
Dersom Sandnes kommune finner det nødvendig, skal den som har fått utslippstillatelse 
medvirke til og/eller betale for overvåkingsundersøkelser, eller andre lignende tiltak utover 
det som allerede er pålagt, jf. § 51 i forurensningsloven. 
 
2. Renseinnretning og utslippsarrangement 
 
2.1 Rensegrad og utforming 
Denne tillatelsen gjelder for utslipp av sanitært avløpsvann fra alle hus og hytter og 
virksomheter på Bersagel og Ims innenfor tilrenningsområdet for avløpsanlegget på gnr 88 
bnr 1, iht. vedlagt kart over rensedistrikt. Tillatelsen gis på følgende vilkår: 

 Avløpsvannet skal renses i en slamavskiller før utslipp på dypt vann i Høgsfjorden. 
 Utslippet skal minst etterkomme forurensingsforskriften § 13-8 a) eller b). 
 Utslippet skal etableres og drives i samsvar med kravene i forurensingsforskriften §§ 

13-6 til 13-15. 
 Renset avløpsvann ledes til Høgsfjorden på 45 meters dyp og ca 800 meter fra land i 

henhold til vedlagte tegninger datert 30.04.2020. Endringer i trase for utslippsledning 
må godkjennes av Sandnes Havn KF. 

 Alt sanitært avløpsvann skal gå gjennom renseanlegget. Det må ikke ledes drens- eller 
takvann inn på renseanlegget. 

 Utslippsledning skal utformes i henhold til vilkår fra Fiskeridirektoratet og forankres 
med lodd som ikke hefter i fiskeredskaper. 

 Denne tillatelsen innebærer ikke noen avgjørelse i forhold til privatrettslige forhold 
knyttet til etablering av ledningsnett/avløpsanlegg. Den ansvarlige for tillatelsen må 
selv sørge for nødvendige tillatelser fra grunneiere, rettighetshavere og andre 
myndigheter. 

 Innmåling av utslippsledning og overløpsledninger fra pumpestasjoner/ledningsnett 
må sendes til Statens Kartverk avd. sjø med kopi til Sandnes kommune, før 
ferdigmelding. 

 Det skal etableres et måleprogram i henhold til forurensningsforskriftens § 13-12 eller 
§13-13. Det skal etableres uttak for representative utslippsprøver. Måleprogram sendes 
til kommunens forurensningsmyndighet før ferdigmelding. 
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2.2 Utslippskontroll 
Den ansvarlige for utslippstillatelsen skal se til at renseanlegget fungerer optimalt til en hver 
tid, slik at høyest mulig rensing oppnås. 
 
2.3 Utslippsarrangement 
Utslippet fra renseanlegget skal ledes til Høgsfjorden. Utslippsledning skal sikres med lodd 
som ikke hefter i fiskeredskaper og eventuelt tildekkes med passende og nok masse. 
 
2.4 Utslipp til luft 
Renseinnretningen skal ikke avgi sjenerende lukt til omgivelsene. 
 
3.0 Drift og vedlikehold 
 
Den som har ansvar for utslippstillatelsen er ansvarlig for at virksomheten/anlegget blir 
vedlikeholdt og drevet slik at utslippet til enhver tid er i samsvar med kravene i 
utslippstillatelsen. Utslippet skal reduseres til et minimum. 
 
Sandnes kommunen skal være ansvarlig for drift og vedlikehold av slamavskiller og 
utslippsledning. 
 
Slamavskilleren skal tømmes helt for slam etter behov og ikke sjeldnere enn hvert år. 
 
Vedlikehold og normalt forekommende reparasjoner skal kunne utføres uten at kravene i 
utslippstillatelsen blir overskredet. Større reparasjoner eller forhold som fører til utslipp av 
urenset vann skal godkjennes av forurensningsmyndigheten i Sandnes kommune. 
 
Både renseanlegg og ledningsnett skal vurderes helhetlig og drives slik at samlet utslipp blir 
minst mulig. 
 
4. Inspeksjon og varsling 
 
Den som får utslippstillatelsen plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten 
(Sandnes kommune) inspisere anlegget til enhver tid, jf. Forurensningsloven § 50. 
 
 
5. Rapportering 
 
Ansvarshavende skal varsle forurensningsmyndigheten (Sandnes kommune) om når anlegget 
tas i bruk. 
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