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Vår referanse: 17093-dispsøknad Brattholmen 
Bergen, 29.05 2018 

NOTAT 
Vedlegg: B-1 

TIL: Fjell kommune, Plan- og utbyggingssjefen. 
 
SAK: BRATTHOLMEN. GNR/BNR. 42/144. 
 ETABLERING AVLØPSPUMPESTASJON. 

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILTAK I 100-
METERSBELTET. 

 
På vegne av tiltakshaver FjellVAR AS søker vi med dette om dispensasjon fra plan- og 
bygningslovens §1.8 – Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag i forbindelse med 
etablering av ny avløpspumpestasjon på Brattholmen. Tiltaket ligger på gnr. 42 bnr. 144. 
 
BESKRIVELSE AV TILTAKET 
Eksisterende bygning for renseanlegg for avløp fra Brattholmen området skal rives og 
erstattes av avløpspumpestasjon. Pumpestasjon skal pumpe avløp til renseanlegg og 
fremtidig avløpspumpestasjon på Valen. Pumpestasjon består av en nedgravd pumpesump 
og maskinrom på ca. 2m i diameter, og et overbygg på ca. 2,5x3m. Overbygg er mindre enn 
dagens bygg for renseanlegg, og plasseres innenfor areal for dagens bygg. 
 
Fra pumpestasjon skal det legges pumpeledning med diameter ø250mm i PE-materiale til 
Valen, der FjellVAR har et renseanlegg. Det vil bli utført arbeider i strandsone med 
etablering av sjøledninger inn og ut av pumpestasjon for tilknytning av eksisterende og ny 
bebyggelse til pumpestasjon. 
 
BEGRUNNELSE FOR TILTAKET 
Tiltaket iverksettes for å sanere utslipp til sjø og bedre miljøet gjennom bedre rensing av 
avløpsvannet. Dette vil gi en vesentlig miljømessig forbedring ved at avløpsvannet på sikt 
føres til et mer høyverdig renseanlegg, og tiltaket er derfor av stor samfunnsmessig 
betydning. Det vil også tilrettelegge for videre utbygging av Brattholmen området, ved at 
man kan tillate flere eiendommer/boenheter som kan tilknyttes offentlig avløpsanlegg. 
Tiltaket er forankret i Fjell kommunes kommunedelplan for vassforsyning og 
avlaup/vassmiljø 2011-2022, og er et ledd i FjellVAR’s mål om å sanere flest mulig utslipp til 
sjø og lede avløp til det nye hoved renseanlegget for avløp på Storanipa.  
 
 
Med vennlig hilsen 

  
Anders Haugen 
 
Kopi til: 
FjellVAR AS 
Naboer til tiltaket 


