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Gnr 26 bnr 2 - Vedtak om tvangsmulkt

Saksbehandler: Lillann Skuterud Hansen Saksnr.: 13/05196-4
Behandlingsrekkefølge Møtedato
Hovedutvalg for teknikk og miljø 27.02.2014

Rådmannens innstilling:
Eier av eiendommen gnr 26 bnr 2, ilegges tvangsmulkt på kr. 400 per dag, dersom
oppgradering av avløpsanlegget ikke er gjennomført og ferdigmeldt innen
01.07.2014. Gebyret løper alle dager fra og med 01.07.2014, også helligdager, inntil
kommunen mottar ferdigmelding for oppgradert avløpsanlegg. Tvangsmulkt ilegges
med hjemmel i Forurensningsloven § 73 og Forurensningsforskriften § 41-6.

Ås, 13.02.2014

Trine Christensen Arnt Øybekk
Rådmann Teknisk sjef

Vedlegg:
Vedlegg 1. Pålegg om oppgradering av separat avløpsanlegg, Vedlegg 2. Varsel om
tvangsmulkt

SAKSUTREDNING:

Bakgrunn for saken:
Eiendommen fikk pålegg om oppgradering av separat avløpsanlegg i vedtak av
29.11.2011. Det ble gitt en utsettelse og gjeldende frist er 01.11.2013.

Pålegget er ikke etterkommet innen fristen, men tillatelse til utslipp er gitt i vedtak av
07.08.2013 og tillatelse til tiltak er gitt i vedtak av 29.10.2013. I henhold til eier er
anlegget per 10.02.2014 gravd ned, men ikke igangsatt.

Ås kommune varslet i brev av 14.01.2014 om at det vil bli lagt frem sak for HTM om
ileggelse av tvangsmulkt fra 01.07.2014. Tvangsmulkt kan gis med hjemmel i
Forurensningsloven § 73 og Forurensningsforskriften § 41-6.

Vedtak om tvangsmulkt er et enkeltvedtak som kan påklages etter
Forvaltningslovens regelverk. Beløpet som inndras går til staten, og innfordres av
Statens Innkrevingssentral etter oversendelse av vedtak fra HTM. Tvangsmulkt er
tvangsgrunnlag for utlegg.
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Alternativer:
Dagens avløpsanlegg tilfredsstiller ikke Forurensningsforskriftens krav til rensing. Da
pålegget ble gitt, ble det vurdert at eiendommen ligger for langt unna kommunal
avløpsledning til at vi kan kreve tilknytningsplikt etter Plan- og bygningsloven § 27-2.
Eier ble likevel anbefalt å vurdere en slik løsning. Vi vet at dette ble vurdert, men eier
valgte å gå for et separat avløpsanlegg.

Miljømessige konsekvenser:
Det er to boenheter på eiendommen og avløpet går per i dag via et minirenseanlegg
som ikke er igangsatt, slik at det kun fungerer som en slamavskiller, som fjerner
ca. 5-10 % fosfor. Eiendommens avløp drenerer til Solbergbekken.

Økonomiske konsekvenser:
Tvangsmulkt er tidligere blitt brukt som virkemiddel i slike saker i Ås kommune.
Mulkten var da 200 kr/døgn og boenhet, og vi mener at dette fortsatt er et passende
beløp.

Mulkten vil løpe alle 7 ukedager, også på helligdager. Mulkten vil løpe fra og med
01.07.2014 og frem til Ås kommune har mottatt ferdigmelding for oppgradert
avløpsanlegg.

Vurdering:
Pålegg om oppgradering av separat avløpsanlegg, er ikke etterkommet. Det vurderes
at ileggelse av tvangsmulkt er et nødvendig virkemiddel for å få gjennomført
oppgradering av separat avløpsanlegg på denne eiendommen.

Konklusjon med begrunnelse:
Eier av eiendommen gnr 26 bnr 2, ilegges tvangsmulkt på kr. 400 per dag, dersom
oppgradering av avløpsanlegget ikke er gjennomført og ferdigmeldt innen
01.07.2014. Gebyret løper alle dager fra og med 01.07.2014, også helligdager, inntil
kommunen mottar ferdigmelding for oppgradert avløpsanlegg. Tvangsmulkt ilegges
med hjemmel i Forurensningsloven § 73 og Forurensningsforskriften § 41-6.

Pålegg om oppgradering av separat avløpsanlegg er ikke etterkommet og vi anser
derfor at ileggelse av tvangsmulkt er nødvendig for å få gjennomført oppgradering av
avløpsanlegg på denne eiendommen som forutsatt i vedtatte tiltaksplan.

Vedtaket kan påklages til formannskapet.


