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Fra skjønn i Eiker, Modum og Sigdals herredsrett den 21. mai 1964

1. Ang. hyttebebyggelse (de hytter som ikke ble besluttet revet)
a) Den nåværende bebyggelse (hytter, uthus mm.) må ikke fremtidig utvides eller påbygges.
Dog tillates hyttene i tilfelle brann gjenoppbygget i samme størrelse som før.
b) Helsemyndighetene fastsetter regler for spillvannsavløp fra hyttene og bestemmer hvordan
priveter skal anlegges og innredes og hvordan tømming av disse skal foregå. Det må
regnes med de samme krav som er nevnt nedenfor under 2, pkt. c for skogshusvær.
c) Hyttene må ikke benyttes til bevertningssted eller lignende, eller forøvrig i
næringsøyemed.

2. Servitutter (for øvrig)
Samtlige eiendommer i nedbørsfeltene ved Bremsatjern og de to Leitjern med bekker
pålegges til fordel for Konnerud Vannverk (Drammen kommune) følgende servitutter:
a) Det er forbudt å nytte eiendommene på annen måte enn til alminnelig skogsbruk og
beiting: Eiendommene kan ikke nyttes på noen måte som kan forurense drikkevannet.
b) Bortsett fra de hyttebygg som er nevnt foran, og som på visse vilkår tillates å bli stående
må eiendommene ikke utparselleres, bortfestes eller utleies for bebyggelse, teltleirer eller
lignende.
c) Eiendommene må ikke bebygges. Unntatt er skogshusvær som er nødvendig for
skogsdriften. Slik bebyggelse må oppføres etter helserådets bestemmelser og ikke nærmere
vann enn 100 m, og ikke nærmere bekk enn 50 m.
Det må regnes med at helsemyndighetenes krav til spillvannsavløp og til priveter for
skogshusvær vil bli: For privet brukes binge med tette, støpte vegger, som føres godt opp
over bakken, slik at innholdet ikke siger ut over terreng. Tømming må skje på betryggende
måte, med nedgravning av innholdet. Spillvann og evt. avledning fra binge må ikke føres
til vann eller bekk, og heller ikke føres ut over terreng, men passere steingrav eller
lignende, slik at siget føres videre gjennom jord.
d) Bading er forbudt i alle vann og bekker i nedbørfeltene.
e) Leirslagning er forbudt ved vannene. For Bremsatjern gjelder en minsteavstand på 100 m.

