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Kartverket, Geovekst, kommuner og OSM - Geodata AS

Tegnforklaring
Tilknytning til kommunalt nett
Løsning

Mulig tilkobling til framtidig kommunalt nett - 500meters-sonen fra mulige nye ledningstraséer

Tilkobles til eksisterende kommunalt nett - 500meters-sonen fra eksisterene nett

Spredte avløp - områder særlig aktuelle for fellesløsninger
Spredte avløp - områder særlig aktuelle for fellesløsninger

Sonevis prioritering av rydding i spredte avløp
Prioritering på sonenivå

Kobles til kommunalt nett

Områder som er særlig aktelle for fellesanlegg - prioriteres 2022-2028

Områder som er særlig aktuelle for fellesanlegg - prioriteres 2028-2034

Områder som er mindre aktuelle for fellesløsninger - prioriteres etter 2034

Saneringsplan for spredte avløp - Krødsherad kommune
Plan for oppdatering: 2026

Nærmere forklaringer til de ulike sonene og prioriteringene:

- Områder som tilkobles til eksisterende offentlig nett er vist i grønn skravering, og indikerer 500meters-sonen fra eksisterende nett. Innenfor denne
sonen kan påkobling til offentlig nett pålegges med hjemmel i PBL  §27-2, med mindre kostnadene for dette overstiger 2,5 G - jfr. vedtak i
kommunestyret den 12.05.2021.

- Områder som vurderes for tilkobling til framtidig offentlig nett er vist i brun skarvering. Disse sonene defineres 500meters-sonen fra mulige, nye
ledningstraséer mellom Krøderen og Norefjell RA. Flere nye ledningstraséer er under utredning, og det er ikke vedtatt at denne utbyggingen skal
gjennomføres. Disse sonene er dermed svært usikre. Det er også definert noen randsoner som det vil være naturlig å koble til offentlig avløpsnett,
uavhengig av realiseringen av nye ledningstraséer mellom Krøderen og Bjøre: Hervik, Sundvollhovet, Nordre Bjøre, Lesteberg, Dokka, Hagan, Glesne og
Bjøre.

- Områder som er særlige aktuelle for etablering av nye fellesløsninger: Klynger som er spesielt aktuelle for etablering av nye private eller kommunale
renseanlegg er markert med oransje polygoner. Infiltrasjon er foretrukne løsning for disse områdene, og det må utredes om grunnforholdene er egnet
for infiltrasjon. De ulike sonene er planlagt for tiltak i periodene 2022-2028 og 2028-2034.

- Områder der renseanlegg for ett eller få hus/hytter trolig er den aktuelle løsningen er ikke prioriert sonevis. Eksisterene anlegg i områder der
fellesløsniger trolig ikke er aktuelt, er generelt gitt laveste prioritering og indikert med lyserosa farge. Infiltrasjonsanlegg er den foretrukne løsningen, og
det må utredes om grunnforholdene er egnet for infiltrasjon.

- Nye prosjekter/utbygginger kan aktualisere tiltak i områder med laveste prioritering
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