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Gnr 53 bnr 3, 5  -Askeveien 34/36 - Varsel om pålegg om 
frakobling av taknedløp og utvendige sluk 

 

Vi viser til tidligere informasjon om moderniseringen av vann- og avløpsledninger på 

Søndre Moer. Informasjonsfolder om frakobling av taknedløp ble sendt ut sammen 

med vårt informasjonsbrev i august 2019. Den samme informasjonen vedlegges 

dette brevet. 

 

For å forebygge kjelleroversvømmelser i området og overfylte overvannssystemer 

mener Ås kommune at dine taknedløp og eventuelle utvendige sluk må frakobles 

overvannsledningen. 

 

Vi varsler herved om at Ås kommune som forurensningsmyndighet vil gi   

pålegg om frakobling av taknedløp og utvendige sluk på ovennevnte eiendom. 

 

Du har 3 ukers frist til å gi en uttalelse i saken. 

 

Frist for gjennomføring vil bli satt til: 01.05.2021.  

 

Vedtak om frakobling kan fattes med hjemmel i abonnementsvilkårene og 
forurensningsloven § 22, annet ledd. Kravet gjelder alle byggene på eiendommen.  
 

I henhold til våre registreringer tilfredsstiller stikkledningene for vann og avløp på 

ovennevnte eiendom, dagens krav til tetthet og funksjon.  

 
Hvis du mener at opplysningene våre er uriktige, eller at det er andre forhold som 
gjør at du ikke plikter å koble fra taknedløpet, ber vi om at du tar kontakt med oss så 
snart som mulig, og senest innen 12.11.2020. Huseier kan søke om dispensasjon for 
alt, eller deler av overvannet, dersom dette synes nødvendig. 
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Når taknedløpene og utvendige sluk er frakoblet, må du fylle ut og returnere det 
vedlagte tilbakemeldingsskjemaet for utført arbeid innen den ovennevnte fristen.  
 

Vi svarer gjerne på dine spørsmål på telefon 48 01 05 92 eller du kan sende e-post til 

saksbehandler: lillann.skuterud@as.kommune.no.  

 
Pålegg om frakobling av taknedløp, anses som oppfylt når utfylt «Tilbakemelding om 
utført arbeid» er sendt til og godkjent av Ås kommune. 
 
Vi imøteser tilbakemelding fra eierne, eiernes representant, eller fra utførende 
foretak, og imøteser et godt samarbeid for gjennomføring av arbeidene. 
 

 

 

Med hilsen 

 
 

Jan Fredrik Aarseth Lillann Skuterud 
Prosjektsjef kommunalteknisk Prosjektleder kommunalteknisk 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og uten håndskrevne signaturer 
 

Mottakere: 

Marianne Teigland, Askeveien 34, 1430 ÅS 

Askild Lorentz Holck, Askeveien 34, 1430 ÅS 
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