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Gnr 113 bnr 259 - Vedtak om tvangsmulkt 
 
Saksbehandler: Lillann Skuterud Hansen Saksnr.: 14/01952-3 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 05.06.2014 

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Eier av eiendommen gnr 113 bnr 259, ilegges tvangsmulkt på kr. 500 per dag, 

dersom det installeres/tas i bruk vann i fritidsboligen uten at det foreligger 
godkjent og ferdigmeldt avløpsanlegg.  

2. Gebyret løper alle dager fra og med den dagen ulovligheten oppdages og til og 
med den dagen dokumentasjon på frakoblet vann foreligger fra godkjent 
rørlegger. Gebyret vil iverksettes på nytt dersom ulovligheten oppstår nytt.  

3. Tvangsmulkt ilegges med hjemmel i Forurensningsloven § 41-6. 
 

 
Ås, 21.05.2014 
 
Trine Christensen Arnt Øybekk 
Rådmann Teknisk sjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
HTM 
 
Behandlingsrekkefølge: 
HTM 
 
Vedlegg: 
2. Brev av 060514, Foto avløpsrør (oransje), 1. Korrespondanse fra august 2012.pdf, 
3. Kart.pdf 
 
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
22.08.2012: Varsel om pålegg om oppgradering av separat avløpsanlegg 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Saksbehandler 
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SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
Eier har innlagt vann uten godkjent avløpsanlegg. Urenset gråvann slippes direkte ut 
i sti på fellesarealer. Gjennom korrespondanse og befaring i 2012, er eier fullstendig 
klar over at dette er ulovlig. Kommunalteknisk avdeling ønsker et stående vedtak om 
tvangsmulkt slik at dette kan iverksettes dersom ulovligheten gjenopptas. 
 
Fakta i saken: 
Sommeren 2011 ble det foretatt en kontroll av vann- og avløpsforholdene ved en del 
hytter i Askehaugåsen. For gjeldende eiendom så det ut til at vann var ført inn i hytta 
uten at det var omsøkt/gitt utslippstillatelse. I henhold til Forurensningsforskriften kap. 
12 skal det foreligge utslippstillatelse dersom en har innlagt vann. Hytta har biologisk 
toalett og benyttes som bolig. 
 
I brev av 22.08.2012 ble det gitt varsel om pålegg om oppgradering av separat 
avløpsanlegg. Eier svarte i e-post av 23.08.2012 at det ikke var innlagt vann i hytta, 
men at hun bar vann i bøtter inn og ut. 
 
Saksbehandler var på befaring på eiendommen 29.08.2012. Hytta hadde fullstendig 
sanitæropplegg for gråvann innvendig. Det var installert dusj, vasker, vaskemaskin 
og oppvaskmaskin. Hytta hadde likevel ikke innlagt vann ved befaringen. Eier 
forsikret at de ville søke om utslippstillatelse og etablere godkjent avløpsanlegg før 
vann ble koblet til og at sanitærinstallasjonene bare stod klare til den dagen hun 
skulle få innlagt vann. 
 
I brev av 29.08.2012 ble varsel om pålegg trukket. I brevet ble det også beskrevet 
hva som skulle til dersom vann skulle legges inn i fritidsboligen. 
 
Ved befaring 05.05.2014 oppdaget vi et stort avløpsrør ut fra huset. Røret ender ca 2 
meter utenfor hytteveggen og avløpet går urenset ut i stien som går forbi hytta. Vi 
snakket med eier som da bekreftet at det nå var innlagt vann i hytta. 
 
I brev av 06.05.2014 ga vi pålegg om frakobling av innlagt vann innen 16.05.2014 og 
varsel om tvangsmulkt. Vi har fått dokumentasjon på at vann ble frakoblet 
16.05.2014. Vi har per 21.05.2014 ikke fått innsigelser til varsel om tvangsmulkt, men 
det er en uke igjen av fristen. Dersom det kommer innsigelser fra eier, vil disse bli 
ettersendt utvalget i forkant av møtet. 
 
Vurdering: 
Eier har installert innlagt vann uten å ha godkjent avløpsanlegg selv om hun er godt 
kjent med at dette er ulovlig. Urenset gråvann slippes direkte ut i felles sti. Vann er 
frakoblet akkurat nå, men vi mener det er stor mulighet for at dette tilkobles igjen 
uten at avløpsanlegg er i orden. Vi ønsker derfor et stående vedtak om tvangsmulkt 
slik at vi kan iverksette dette umiddelbart dersom vi oppdager at vannet er tilkoblet 
igjen. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
I andre saker har vi lagt tvangsmulkten på kr. 200 per døgn. Vi synes denne saken er 
svært alvorlig, og eier har hittil ikke vist vilje/evne til å etterkomme våre krav. I denne 
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saken mener vi derfor det vil være riktig å øke beløpet. I varsel om tvangsmulkt, 
varslet vi om at tvangsmulkten vil utgjøre kr. 500 per døgn og at mulkten vil løpe 
umiddelbart dersom vi oppdager at vannet tilkobles uten at godkjent og ferdigmeldt 
avløpsanlegg er installert. 
 
Inntektene av tvangsmulkten går til staten. 
 
Alternativer: 
Vi ser ikke andre alternativer for å få ordnede vann- og avløpsforhold på denne 
eiendommen. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Med bakgrunn i sakens forurensningsbelastning og eiers manglende vilje/evne til å 
etterkomme kommunens krav, mener vi at det bør vedtas en høyere tvangsmulkt enn 
normalt. Kommunalteknisk avdeling bør gis mulighet til å fakturere tvangsmulkt 
umiddelbart dersom det oppdages at vann er installert i fritidsboligen. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Ja 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart. 
 
 
 


