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Hei 

 

Klage på vedtak om pålegg om frakobling av taknedløp Askeveien 34 Gnr 53 bnr 3,5 

 

Jeg henviser til tidligere korrespondanse og senest brev fra Ås kommune av 16.11.2020, ref 

18/02813-8, med krav om frakobling av taknedløp. 

 

Av tidligere korrespondanse fremgår det at vi er meget fornøyde med den løsningen vi har i 

dag ,at vannet fra halvparten av taket ledes gjennom kulverten i nordenden av tomten og ut i 

Hogstvetbekken siden grunnmuren i huset ikke er tett og vann siver inn i kjelleren ved 

regnvær. Siden grunnmuren er bygget delvis av rullesten kan det ikke dreneres rundt denne 

delen av huset. 

 

Vi har tidligere påvist at vannmengdene fra 60 m2 fra taket er neglisjerbar i forhold til 

vannføringen i Hogstvetbekken. Vannføringen i Hogstvetbekken ved intenst regnvær er i 

størrelsesordenen 1 m3/sekund. Et intenst regnvær på 60 m2 tak i 24 timer vil utgjøre 0,5 til 1 

m3 vann, dvs ca 0,001% av vannmengden i bekken. 

Vi har forståelse for at kommunen ønsker å innrette seg slik at man unngår oversvømmelser i 

kjellere. V i bor imidlertid helt syd i den bebyggede delen av Ås og det er ingen kjellere 

videre sydover som kan bli oversvømmet siden området er ubebygget. Det har heller ikke 

vært oversvømmelse i Hogstvetbekken siden 1988 og etter det ble veien hevet så tilsvarende 

vannføring vil ikke gi oversvømmelse. 

 

Vi ønsker med dette at vedtaket fra Ås kommune omgjøres så vi kan beholde den ordningen 

vi har i dag. 

 

Vennlig hilsen 

Askild Holck 

Askeveien 34  

1430 Ås 

 

Fra: post@as.kommune.no [mailto:post@as.kommune.no]  

Sendt: 16. november 2020 13:17 

Til: Askild Holck  

Emne: Dokument 18/02813-8 Gnr 53 bnr 3, 5 - Askeveien 34/36 - Pålegg om frakobling av 

taknedløp og utvendige sluk sendt fra Ås kommune 

 

Dokumentet 18/02813-8 Gnr 53 bnr 3, 5 - Askeveien 34/36 - Pålegg om frakobling av 

taknedløp og utvendige sluk for saken Gnr 53 bnr 3 - Askeveien 34 - Vann- og 

avløpsforhold er utsendt av Ås kommune. Se vedlegget for innholdet i utsendelsen.  
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