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Jorill Valstrand
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1407 VINTERBRO

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato
14/01952-1 Lillann Skuterud Hansen 06.05.2014

Gnr 113 bnr 259 - Askehaugåsen 84 - Pålegg om frakobling av innlagt vann og
varsel om tvangsmulkt

Vi viser til våre brev av 22.08.2012 og 29.08.2012, samt uanmeldt kontroll på
eiendommen 05.05.2014.

Eiendommen har innlagt vann uten at det er søkt om utslippstillatelse for dette.
Gråvannet fra fritidseiendommen går urenset ut i sti som går like utenfor
eiendomsgrensen. I henhold til Forurensningsforskriften kap. 12 kreves det
utslippstillatelse for bygninger som har innlagt vann. Dette gjelder også for
eiendommer hvor det kun slippes ut gråvann (avløp fra vask, dusj, vaskemaskin og
lignende).

Med hjemmel i Forurensningsloven § 18 og Forurensningsforskriften
kap. 12, pålegger vi herved at innlagt vann i fritidsboligen kobles ut innen
16. mai 2014.

Utkobling av innlagt vann, må dokumenteres skriftlig av godkjent rørlegger.
Det skal også leveres bilder som viser hvordan utkoblingen er utført.
Utkoblingen skal være en permanent løsning og utføres på en måte som gjør at
ikke eier selv kan tilkoble vannet igjen. Utførelsen av utkoblingen skal
godkjennes av Ås kommune.

Dette er et enkeltvedtak som kan påklages til overordnetorgan 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. Enkeltvedtak skal i henhold til Forvaltningsloven § 16,
varsles. Du anses som varslet gjennom tidligere korrespondanse. Gjennom vårt brev
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av 29.08.2012 har du vært klar over at utslipp av gråvann krever utslippstillatelse, og
at dette skal omsøkes og godkjennes før det installeres innlagt vann.

Ås kommune vil jevnlig foreta uanmeldte kontroller på eiendommen.

På internettsiden www.avlop.no ligger en del informasjon om søknad om
utslippstillatelse og informasjon om ulike løsninger for separate avløpsanlegg. Det
anbefales at du tar kontakt med en nøytral fagkyndig som kan bistå med
prosjektering og utførelse av godkjent avløpsanlegg.

Vi varsler med dette i henhold til Forvaltningsloven § 16, om at det vil bli lagt
frem sak for Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) om ileggelse av
tvangsmulkt for eiendommen gnr 113 bnr 259. Tvangsmulkt kan ilegges med
hjemmel i Forurensningsforskriften § 41-6.

Tvangsmulkten for gjeldende eiendom, vil utgjøre 500 kr/døgn. Mulkten løper alle 7
ukedager, også helligdager. Mulkten vil løpe umiddelbart dersom vi oppdager at
eiendommen har innlagt vann uten at godkjent og ferdigmeldt avløpsanlegg
foreligger.

Det gis 3 ukers frist til å gi en uttalelse i saken.

Før arbeidene igangsettes må det foreligge utslippstillatelse etter Forurensningsloven
§ 18 og Forurensningsforskriften kap. 12. Arbeidene skal også følge Plan- og
Bygningslovens bestemmelser og på vanlig måte meldes til og godkjennes av
kommunen før arbeidene igangsettes.

Med hilsen

Jan Fredrik Aarseth Lillann Skuterud Hansen
Seksjonsleder vann og avløp Avdelingsingeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent.
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