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JUPTJENN VANNVERK AL – UTSLIPP AV VASKE- OG SPYLEVANN,
NORD-ODAL KOMMUNE
TILLATELSE NR. 2033-001
I medhold av ”lov om vern mot forurensninger og om avfall” av 13. mars 1981, §§ 11 og
16, tillates Juptjenn Vannverk AL å slippe vaske- og spylevann fra vannrenseanlegg til
utløpsbekk fra Djuptjernet på Bruvoll i Nord-Odal kommune.
Det vises til søknad av 6. september 1999 v/ HOH Water Technology, Larvik.
Tillatelsen gjelder utslipp fra renseanlegg for drikkevann basert på bruk av membranfilter
for fjerning av humus og medfølgende jern- og manganforbindelser.
Vannverkets kapasitet er satt til 24,5 m3 renset vann per time med et råvannsuttak på
32.6 m3 per time. Ca. 8,1 m3 vann går med til vask og spyling av filter.
Hjelpekjemikalier er natriumhypoklorit, sitronsyre og vaskemidler ihht ”Helse-, Miljø- og
Sikkerhetsblad”.
Tillatelsen gjelder inntil videre og gis på følgende vilkår:
1. Vaske- og spylevann kalt konsentrat skal før utslipp ledes til fordrøyningstank
for utjevning av konsentrasjoner av hjelpekjemikalier og som sørger for relativt
konstant utslipp.
2. Utslipp kan skje til utsprengt grøft nedenfor anlegget hvorfra avløpet fanges
opp av utløpsbekk fra Djuptjernet eller direkte til bekken.
3. Vannverkets eier er ansvarlig for at anlegget vedlikeholdes og drives
forskriftsmessig slik at det til enhver tid svarer til hensikten.
4. Vannverkets eier plikter å la representanter for forurensningsmyndighetene eller
de etater og institusjoner forurensningsmyndighetene bemyndiger inspiserer
anlegget til enhver tid.
Bemerkning:
Etter at frist for uttalelse ihht offentlig kunngjøring gikk ut, er det kun innkommet uttalelse
fra Nord-Odal kommune som ikke har innvendinger mot utslippet under forutsetning av at
det er inngått avtale med grunneier.
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Utslippet godkjennes til utsprengt grøft da terrenget er bratt slik at ansamling av avløp
neppe vil skje og det samtidig er kort avstand til bekk.
Eventuell iskjøving vil kun berøre vannverkeiers egen adkomstvei.
Det er i søknaden antydet å lede konsentratet tilbake til vannkilden. En slik tillatelse vil
neppe bli gitt. Alternativt vil avløpet kunne pumpes til utløpet fra Djuptjernet.
Selv om tillatelse er gitt, fritar det ikke for plikt til å betale erstatning eller betale vederlag
etter granneloven for skade og ulempe som måtte oppstå, jfr. § 10, 2. ledd i
forurensningsloven. Det vises også til § 18 vedrørende tilbakekallelse av tillatelse og mulig
endring av vilkår.
Denne avgjørelse kan påklages av sakens parter innen 3 uker fra meddelelse om
avgjørelsen er mottatt. Klagen skal være begrunnet og innen fristens utløp sendes
fylkesmannen i Hedmark.
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