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

 

Vi viser til vårt brev av 13.10.2020 hvor vi varslet om pålegg om frakobling av 

taknedløp og utvendige sluk. Skjema for tilbakemelding av utført arbeid ble 

sendt sammen med nevnte brev.  

 

For å forebygge kjelleroversvømmelser i området mener Ås kommune at dine 

taknedløp og eventuelle utvendige sluk må kobles fra avløps-

/overvannsledningen.  

 

Med hjemmel i forurensningsloven § 22 annet ledd pålegger Ås 

kommune som forurensningsmyndighet deg å koble fra taknedløpene og 

utvendige sluk innen 01.05.2021.  

 

Dette er et enkeltvedtak som kan påklages til overordnet organ etter 

Forvaltningslovens regelverk. En eventuell klage skal da sendes Ås kommune, v/ 

Kommunalteknikk. Frist for eventuell klage er etter Forvaltningsloven 3 uker fra 

mottak av dette brevet.  

 
Kommunen mener erfaringene med kjelleroversvømmelser og oversvømte 

bekker tilsier at det foreligger en «særlig grunn» for å kunne kreve omlegging av 
avløpsledning etter forurensningsloven § 22 annet ledd siste punktum.  

 
I brev av 14.10.2020 har dere søkt om dispensasjon fra kravet om frakobling av 
taknedløp for den nordlige delen av taket; arealet tilsvarer ca. 60 m2. Ås 

kommune ga avslag på dispensasjonssøknaden, fordi vi ikke mener det er 
tilstrekkelig grunnlag for å gi dispensasjon. Huset ligger på en stor tomt (ca. 3,5 

mål) hvor takvann kan ledes til grunnen uten at det må gjøres uforholdsmessige 
store inngrep. Vårt vedtak om å ikke gi dispensasjon, ble påklaget i deres brev 
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av 21.10.2020. Vi har sett på klagen og de føringer vi har for å kunne gi 
dispensasjon. Vi mener fortsatt at forutsetningene for å gi dispensasjon fra 

kravet om frakobling av taknedløp, ikke er tilstede. Konklusjonen er derfor at 
klagen avvises.   
 

Når taknedløpet er koblet fra må du fylle ut det vedlagte tilbakemeldings-

skjemaet for utført arbeid og returnere dette til kommunen innen 01.05.2021.  

 E-post: postmottak@as.kommune.no 
 Brev:  Ås kommune, Pb. 195,01431 Ås 

 

Vi svarer gjerne på dine spørsmål på telefon 64 96 20 00 eller du kan sende e-

post til lillann.skuterud@as.kommune.no. 

 

 

 

Med hilsen 

 
 

Jan Fredrik Aarseth Lillann Skuterud 
Prosjektsjef kommunalteknisk Prosjektleder kommunalteknisk 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og uten håndskrevne signaturer 
 

Mottakere: 

Askild Holck 

Marianne Teigland, Askeveien 34, 1430 ÅS 
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