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Gnr 88 bnr 1 - Tillatelse til utslipp av kommunalt avløpsvann - Dreggjavik - 
Sandnes kommune  
 
Vi viser til søknad fra Sandnes kommune om nytt avløpsanlegg i Dreggjavika datert 06.04.2018, 
Notatprosjekt fra Sweco datert 16.12.2019 samt ytterligere korrespondanse i saken.  
 
Utslippssøknaden gjelder ny slamavskiller med utslipp på dypt vann Dreggjavika med tilhørende 
ledningsnett fra Ims til Dreggjavika. 
 
Vedtak 
Sandnes kommune gir Sandnes kommune, med hjemmel i § 13-5 i forskrift om begrensning av 
forurensning (forurensningsforskriften) tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann fra avløpsanlegg 
plassert på gnr 88 bnr 1 på Dreggjavika i Sandnes kommune. 
 
Tillatelsen tilsvarer 1457 pe og er beregnet for eksisterende hus og hytter i området samt 10% fremtidig 
økt belastning. 
 
Tillatelsen gis på bakgrunn av de opplysninger som framkommer i søknaden samt ytterligere 
korrespondanse i saken. Det er et vilkår i tillatelsen at utslippet etableres og drives i samsvar med 
kravene i forurensningsforskriften §§ 13-6 til 13-15 samt betingelser i dette brevet og i vedlagte vilkår i 
utslippstillatelse datert 10.08.2020. 
 
Høring 
Søknad om utslippstillatelse i henhold til forurensningsforskriften og Søknad om dispensasjon i 
henhold til plan- og bygningsloven har vært på samordnet høring. Høring av både dispensasjon og 
utslippssak er sendt til andre myndigheter, interesseorganisasjoner og naboer til avløpsanlegget i 
Dreggjavik. 
 
Nedenfor følger en oppsummering av høringsuttalelsene med forurensningsmyndighetens kommentarer. 
Alle høringsuttalelser er vedlagt slik at de kan leses i sin helhet. Alle som har gitt en uttalelse i 
utslippssaken vil få tilsendt kopi av vedtaket med klagerett. 
 

http://www.sandnes.kommune.no/
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Fylkesmannen i Rogaland (dokument 17/16132-6) 
Fylkesmannen regner med at Sandnes kommune har tatt hensyn til de forholdene som er nødvendige i 
utslippssaken. Vi vil på generelt grunnlag nevne at det er viktig at utslippstillatelsen tar hensyn til:  

- Den eksisterende miljøkvaliteten på resipienten, slik at den ikke blir forverret.  
- Kommunens egne miljømål for resipienten.  
- At enkeltvedtak er i samsvar med de kravene som er satt i forurensningsforskriften. 

(Fylkesmannen gjør oppmerksom på at utslipp som økes vesentlig, noe som gjelder i dette 
tilfellet, må etterkomme forurensningsforskriften § 13-8 a) eller b). Det kan derfor ikke bare 
etableres en ny slamavskiller her). 

- Hensyn til natur- og friluftsliv blir ivaretatt (for eksempel bading). 
- Plassering av utslippspunkt bør ta hensyn til avstand fra land og strømningsforhold, slik at 

strandområdene ikke blir unødvendig belastet.  
- Søknaden må vurderes etter rettsprinsippene §§ 8-12, jf. § 7 i naturmangfoldloven. Dette må 

komme fram i vedtaket. 
 
Kommentar: 
Fylkesmannens krav er ivaretatt i utslippstillatelsen. 
 
Sandnes kommunes vann- og avløpsseksjon utfører resipientundersøkelser i sjø som vurderer 
miljøkvaliteten i henhold til vannforskriftens bestemmelser. Resipientundersøkelser viser at 
Høgsfjorden er en god sjøresipient med god tilstand som vil kunne ta imot omsøkt utslipp av avløpsvann 
uten av forholdene i resipienten blir forverret. 
 
Kommunens forurensningsmyndighet har vurdert søknad slik at både nasjonale rensekrav og krav i 
forhold til resipienten lokalt er ivaretatt med slamavskiller og utslipp på dypt vann på de betingelser som 
er gitt i tillatelsen. Rensekrav i henhold til forurensningsforskriften § 13-8 a) eller b) er satt som 
betingelse. 
 
Etter høring er søknad omarbeidet og ny plan for avløpsanlegget viser utslippspunkt på 45 meters dyp 
og ca 400 meter fra land. Dette er et utslippspunkt som er 170 meter lenger ut enn eksisterende ledning 
og på et dyp som vil ivareta innlagring av avløpsvannet og dermed hensyn til natur, friluftsliv og 
strandområder. 
 
Plan for nytt avløpsanlegg må på ny høring etter plan og bygningsloven i forbindelse med ramme-
/byggesøknad 
 
Fylkesrådmannen, Kulturavdelingen (dokument 17/16132-11) 
Basert på tilleggsopplysninger mottatt 06.07.18, har vi ingen merknader når det gjelder forholdet til 
automatisk freda kulturminner. Basert på tilleggsopplysninger mottatt 06.07.18 vurderes det at 
tiltaket ikke kommer i konflikt med nyere tids kulturminner av regional verdi. 
 
Vi forutsetter at evt. nye vannledninger legges så tett opp til eksisterende anlegg/traseer som mulig. 
Ved større avvik må saken sendes oss for vurdering.  
 
Evt. konflikter på lokalt nivå må avklares direkte med Byantikvaren. 
 
Kommentar: 
Innspill fra Fylkesrådmannen vil følges opp i byggesaken. Byantikvaren har gitt egen uttalelse i 
saken. 
 
Sandnes kommune, Byantikvar (dokument 17/16132-9) 
Utvidelse av slamavskilleren vil ikke berøre kulturinteressene i Dreggjavika. 
 
 
Fiskeridirektoratet (dokument 20/28183-7) 
Fiskeridirektoratet region Sør ber om at det ved en eventuell tillatelse stilles vilkår for å unngå 
skader, fare, forhindre restriksjoner, mv. i det farvannet som berøres av tiltaket, jf. 
forurensningsloven § 16, pbl § 19-2 første ledd og hfl.  
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Det forutsettes følgende vilkår:  

- Det innføres ikke forbud mot fiske der denne sjøledningen legges.  
- Ingen fiskere kan holdes ansvarlig for skader som måtte bli påført sjøledningen under 

utøvelse av fiske.  
- Sjøledningen med lodder eller andre forankringer, må utformes slik at fiske-redskaper ikke 

hefter.  
- Sjøledningen posisjoner må bli lagt inn på offentlig tilgjengelig sjøkart som vist i søknaden.  
- Sjøledningen må ikke bli hengende oppe i vannsjiktet i omsøkte trasé.  
- Alle arbeider som skal foretas i forbindelse med en eventuell tillatelse, må gjennomføres på 

en så skånsom måte som mulig, slik at det omkringliggende miljø i så liten grad som mulig 
påvirkes.  

 
Fiskeridirektoratet region Sør kan ikke se at tiltaket, slik det er vist i søknaden, vil kunne medføre 
negative konsekvenser for våre interesser, dersom det stilles ovennevnte vilkår for gjennomføring 
av tiltaket. 
 
Kommentar: 
Fiskeridirektoratets forutsetninger er tatt hensyn til i utslippstillatelsen. 
 
Sandnes Havn (dokument 20/28183-8) 
Ingen innvendinger til utslippssøknaden. Innmåling av endelig plassering av utslippsledning 

sendes til Kystverket. 
 
Høle bydelsutvalg (dokument 17/16132-5) 
En må ta hensyn til at slamkummer i Dreggjavika ligger like ved bebyggelse og badestrand. 
Sandnes kommune må lage plan og finne tiltak for å fjerne lukt. En må også ha plan for 
trafikksituasjonen, spesielt trafikk med slamsugebiler. 
 
Dreggjavika er ei vik med mye bebyggelse og aktivitet. En utbygging av rensekapasitet og økning 
av utslipp krever en utbygging også av utslippsledning. Utslippsledningen går nå til 21 meters dyp 
ca 75 m fra nærmeste land. Dette er fortsatt inne i selve vika. Bydelsutvalget mener ledningen må 
legges til dypere vann og dermed nå strømmene ute i selve Høgsfjordbassenget. 
 
Kommentar: 
Omarbeidet plan for avløpsanlegget etter høringsrunden viser: 

- Beskrivelse av luktfjerningsanlegg, aktivt kullfilter eller biofilter, utforming skal bestemmes 
i detaljprosjektering. 

- Avløpsanlegget er beregnet med slamtømming to ganger i året ved maks belastning. For å 
redusere kjøring skal anlegget tømmes av bil med vannutskiller før transport av slammet. 
Det vil ta en dag per linje i anlegget å tømme slammet, ca 4-5 turer per tømmedag. Det vil 
dermed ikke være hyppig trafikk for å tømme slamavskilleren, men det vil bli noen turer for 
slamtømmebilen de dagene i året hvor slamtankene tømmes.  

- Utslippsledning forlenges med 170 meter slik at utslippspunkt blir på 45 meters dyp, 400 
meter fra landtak. Denne endringen vil sikre innlagring av avløpsvannet slik at det ikke blir 
noen påvirkning på strandsonen og at utslippet heller ikke vil bli påvirket av strøm i 
overflatevannet. 

 
Sandnes kommune, Avdeling park, idrett og vei (dokument 17/16132-3) 
Dreggjavika er en viktig lokal badestrand, og det er viktig at avløpsanlegget plasseres slik at det 
ikke fører til redusert badevannskvalitet. For at ikke avløpsvannet skal komme tilbake til 
Dreggjavika, bør røret trekkes lenger ut i sjøen, og helst utenfor Horpeviksneset i østkanten av vika 
(Horpevika). Dette spesielt med tanke på at strømmmen går innover på (sør)vestsida av fjorden, og 
utover på (nord)sida av fjorden. 
 
Kommentar: 
Omarbeidet plan for avløpsanlegget etter høringsrunden viser utslippsledning på 45 meters dyp, ca 
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400 meter fra landtak. Denne endringen vil sikre innlagring av avløpsvannet slik at det ikke blir 
noen påvirkning på strandsonen og at utslippet heller ikke vil bli påvirket av strøm i 
overflatevannet. 
 
Sandnes kommune, kommuneoverlegen (dokument 20/28183-6) 
På vegne av kommuneoverlegen har Miljørettet helsevern gjennomgått planene og har ikke noen 
kommentarer utover at vi ser det som positivt at alle eiendommer i området blir tilknyttet et 
offentlig avløpsanlegg. 
 
Naboer og berørte eiendommer 
 
Ingen naboer har gitt uttalelse. 
 
Begrunnelse for avgjørelsen 
Utslippet fra slamavskilleren ledes til vannforekomsten Høgsfjorden, som i henhold til 
forurensningsforskriften kommer inn under § 13-8 Mindre følsomt område, med krav om 20 % fjerning 
av suspendert stoff (SS) eller <180 mg SS/l i utslippet. Det er ikke satt noen strengere lokale rensekrav i 
denne resipienten. 
 
Omsøkt renseløsning tilfredsstiller lokale og sentrale rensekrav, vannforskriftens- og kommunens 
miljømål for vannforekomsten. Etablering av større felles avløpsanlegg som sanerer og samler lokale 
enkeltutslipp er i henhold til forurensningsmyndighetens strategi i slike saker og i henhold til 
forurensningslovens prinsipper. Anlegget er dimensjonert for alle hus og hytter innen område på vedlagt 
kart. Det er mange hytter i området, men dimensjoneringen av slamavskilleranlegget tar utgangspunkt i 
maksimal timebelastning i uke med maksimal belastning, og med en oppholdstid på 18 timer, slik at 
rensekravet i forurensingsforskriften § 13-8 skal overholdes med god margin. Utslipp på 45 meters dyp 
vil sikre innlagring og ivareta andre brukerinteresser knyttet til overflatevannet. 
 
Anlegget på land og i sjø er vurdert i henhold til naturmangfoldlovens prinsipper og er ikke i konflikt 
med naturverdier i områder. Området på land hvor avløpsanlegget skal etableres er det vann og 
avløpsledninger og en eksisterende slamavskiller i dag. Området hvor ny slamavskiller skal plasseres er 
regulert til felles offentlig parkering. Resten av området, hvor det er avløpsanlegg i dag, er regulert til 
friområde. I sjøen er det modellert at det er potensiale for ålegrasenger, men det er ikke registrert her. 
Første del av ny utslippsledning, ut til 20 meters dyp, og dermed på det dyp som det kan være 
ålegressenger, vil plasseres i samme trase og parallelt med eksisterende utslippsledning. Det vil ikke bli 
gjort store inngrep ved legging av ledningen, den vil bli senket ned med lodd, og kun bli spylt/gravd ned 
i flomålet. Fra 20 til 45 meters dyp vil det legges 170 meter ny utslippsledning. Det er gjort 
dykkerundersøkelser av traseen til den eksisterende utslippsledningen og ROV undersøkelse i bukta på 
dypere vann i forbindelse med en vannledning som ble lagt i 2017. 
 
Under forutsetning av at vilkårene i tillatelsen følges, mener forurensningsmyndigheten i Sandnes 
kommune at den skisserte løsningen ivaretar forholdene i resipienten slik at tilstanden ikke blir 
forverret. Kommunen følger opp tilstanden i resipienten med resipientundersøkelser i henhold til 
overvåkingsprogram som er utarbeidet i samarbeid med Fylkesmannen i Rogaland, kommunal 
forurensningsmyndighet og kravene i Vannforskriften. 
 
Vedtak om utslippstillatelse med klagerett vil bli sendt de har gitt kommentarer i utslippssaken. 
Ytterligere nabovarsling og høring må vurderes i byggesøknaden. 
 
Utslippet må ikke etableres før betingelser gitt i utslippstillatelsen og dispensasjons- og byggetillatelse 
er gitt. 
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Klageadgang og -frist 
Tillatelsen er et enkeltvedtak som kan påklages til Sandnes kommunes særskilte klagenemnd, via utvalg 
for tekniske saker, av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse. Klagen må sendes til 
kommunen innen 07.09.2020. En eventuell klage skal være skriftlig og begrunnet, og må sendes til 
Sandnes kommune. Se vedlagt informasjon om rett til å klage over forvaltningsvedtak. 
 
Ta kontakt med saksbehandler Monica N. Nesse på tlf 51 33 57 10 dersom det er ytterligere spørsmål i 
sakens anledning. 
 
 
 
 
 
Kjersti Ohr  
enhetsleder vann, avløp, renovasjon og miljø  
 Monica Nedrebø Nesse 
 senioringeniør 
  

Dette dokumentet er elektronisk produsert og krever ikke signatur. 
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kommune;1286067;Vedtak;SV_ Utvidelse slamavskiller Dreggjavika ;Uttalelse - Dispensasjon - 
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