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NESSTRANDA HYTTEFELT –  PLAN FOR AVLØP OG VANNTILFØRSEL 

 

Undertegnede har vært vurdert avløpsløsning for Nesstranda hyttefelt. 
 
Det legges opp til rensing av sanitært avløpsvann (svartvann). I og med hyttefeltet er relativt 
langstrakt, leges det opp til renseanlegg på fire steder (BVA3, BVA4, BVA5 og BVA6). Det har 
tidligere blitt etablert tre mindre renseanlegg (BVA1, BVA2 og BVA7). 
 
For alle fire stedene gjelder at jordartene i det vesentlige er humus og myrjord. Mektigheten på 
jordsmonnet varierer, noe som blir kommentert under hvert område. 
 
Infiltrasjon og transport av avløpsvannet vil skje i humus- /det øvre jordlaget, og det blir derfor 
lagt opp til å anlegge overflateinfiltrasjon. Det vil si at det må tilføres egnet masse i 
størrelsesorden klasse 3 (grusig sand) – klasse 4 (sand grus og grus). (VA-Miljøblad 59 (2016). 
 
Som grunnlag for dimensjonering av infiltrasjonsområdene, har jeg lagt til grunn 1000 liter i 
døgnet per hytte, og en samtidighet på 70 %. Det vil si gjennomsnittlig 3,5 personer per hytte. 
 
Infiltrasjonstester viser en vannledningsevne som variere noe over 4 meter i døgnet, og jeg 
legger til grunn 4 meter i døgnet for alle områdene. Da det er infiltrasjon av renset avløpsvann, 
legger jeg til grunn infiltrasjonskapasitet på 50 liter per kvm i døgnet (VA-Miljøblad 59 (2016). 
 
For anleggene BVA3,4 og 5, vil siget fra områdene føre mot det som kalles Flåtmyra, hvor det er 
områder som kan betegnes som langstrakte småtjern, og som har vannføring og sitt utløp i kilen 
nordøst for det regulerte hyttefeltet (Vegår). 
 
  
 
 
 
 
 

Org.nr. 983 912 524 MVA 

Vegår 



 
Konsulenttjenester innen prosjektering av VVA, grunnundersøkelser, utslippssøknader, bistand i klagesaker. 
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Anlegg BVA3. 

Dette anlegget er planlagt for 22 hytter og 3,5 person per hytte. Infiltrasjonsarealet legges i 

skråbakken øst for vegen, ut mot myra. Skogsmark. Mektighet på jordsmonnet er 40 til 60 cm. 

Siget fører i østlig, og nord nordøstlig retning mot, og i myrlendt område. Infiltrasjonsareal 315 

m2. 

 

Anlegg BVA4. 

Dette anlegget er planlagt for 19 hytter og 3,5 person per hytte. Infiltrasjonsarealet legges i et 

område som er fylt opp med steinmasser. Siget fører i gjennom steinmassene i nordvestlig 

retning mot, og i myrlendt område. Infiltrasjonsareal 270 m2. 

 

Anlegg BVA5. 

Dette anlegget er planlagt for 8 hytter og 4 person per hytte. Infiltrasjonsarealet legges i 

skråbakken nordøst for vegen. Skogsmark med mektighet på jordsmonnet 90 cm. Siget fører 

gjennom skogsmark i nordlig retning mot, og i myrlendt område. Infiltrasjonsareal 132 m2. 

 

Anlegg BVA6. 

Dette anlegget er planlagt for 4 hytter og 5 person per hytte. Infiltrasjonsarealet legges i 

skråbakken sørøst for vegen. Skogsmark med mektighet på jordsmonnet 90 cm. Siget fører 

gjennom skogsmark i nordøstlig retning mot kilen i Vegår. Infiltrasjonsareal 66 m2. 

 

 

 

Planen for avløp er basert på prøver, vurderinger og beregninger, men det forutsettes at det 

søkes utslippstillatelse på vanlig måte, og det er prosjekterende som da må redegjøre for 

dimensjonering og renseløsning. 

 

VANNTILFØRSEL. 

Vanntilførsel må løses ved å bore enkeltbrønner eller å anlegge noen felles borte brønner. 

Plassering av disse må gjøres etter vurdering av brønnborer, hvor det tas hensyn til plassering av 

utslippene fra renseanleggene. Valgte løsning må meldes til Mattilsynet. 
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