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SANGEFJ ELL 2 OG 3 – SØKNAD OM PERMANENT ANLEGG FOR
AVLØP PÅ SANGELITIPPEN
Kommunen er kjent med at tilførselsledningen fra hyttefeltene til renseanlegget på tippen er i
dårlig forfatning med noen lekkasjer til terreng i området mellom pumpestasjonen og tippen.
En oppgradering av ledningsnettet ble etter pålegg fra kommunen i 2007 påbegynt, men måtte
stoppes i påvente av avklaring om renseanleggets fremtid, og nytt krav fra kommunen om
tilknytning til kommunalt anlegg fra Kleivi.
Som avtalt med administrasjonen i Ål kommune har velforeningene, som eier renseanlegget
på Steintippen, i sommer fått gjennomført en befaring av dr. scient. Tore Østeraas.
Velforeningene valgte å benytte ekspertisen til Østeraas med bakgrunn i hans kjennskap til
området, og hans solide kunnskap om slike renseanlegg. Det vises også til kurset arrangert av
Ål kommune 15. januar 2010.
Hans befaringsrapport om anleggets tilstand og tippens egnethet som resipient vedlegges.
I korthet er hans konklusjon at anlegget må totalrenoveres, men tippens egenskaper som
resipient er de aller beste. Dette vil være den mest miljøvennlige håndteringen av avløpet fra
hytteområdene våre, og samtidig tilfredsstille kravene i lov og forskrifter. Det vil i liten grad
medføre nye, større inngrep i naturen, og det vil være den økonomisk mest gunstige løsningen
for hytteeierne.
Med utgangspunkt i Østeraas’ rapport ønsker velforeningene på Sangefjell 2 og 3 å foreta
følgende oppgraderinger:
1. Renovere hele hovedledningen for å kunne motta gråvann og senere svartvann.
2. Oppgradere pumpestasjonen og bygge adkomstvei inn til denne.
3. Legge nytt spredenett og foreta øvrige forslag til oppgradering på tippen.
./.

Det er her lagt vekt på at en oppgradering av anlegget er dimensjonert for flere hytter.
Anlegget tenkes dimensjonert for minst 200 hytter, og vil følgelig kunne brukes av flere nye
hytter i områdene.
Detaljeringsarbeidet vil skje i samarbeid med Østeraas.
I tillegg kan nåværende hytter bruke et oppgradert avløpsanlegg også for svartvann når det i
fremtiden kan bli aktuelt å skifte ut de tette tankene. (Det er imidlertid ikke aktuelt pr. idag, da
de tette tankene fungerer meget tilfresstillende.)
Som kommunen er vel kjent med er det en stor motstand mot å knytte hyttene til kommunens
eget renseanlegg via Kleivi. Både kostnadsmessig og miljømessig ser hytteeierne dette som en
dårlig og uakseptabel løsning.
Dersom det ikke kan legges til rette for å bruke tippen som resipient, er det liten tvil om at det
alternativ som da vil vurderes som mest aktuelt for hytteeierne er et antall småanlegg bygget
gjennom et langt tidsspenn. Vi håper kommunen tar disse forholdene med i vurderingen i
behandlingen av denne saken videre.
Vi må være sikre på at kommunen også i fremtiden kan akseptere vårt renseanlegg på
Sangelitippen med den oppgradering som er beskrevet, og at kommunen, om nødvendig,
legger til rette for en endring av arealplanen.
Før kommunen starter behandlingen av vår søknad, både administrativt og politisk, ber vi om
et møte med administrasjonen og Sektorutvalg for teknisk, næring og ressurs.
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