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Gnr 102 bnr 25 - Vedtak om tvangsmulkt 
 
Saksbehandler: Lillann Skuterud Hansen Saksnr.: 14/00879-3 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 21.08.2014 

 
 
Rådmannens innstilling: 
Eier av eiendommen gnr 102 bnr 25, ilegges tvangsmulkt på kr 200 per dag, dersom 
tilknytning til kommunal avløpsledning ikke er gjennomført og ferdigmeldt innen 
01.01.2015. Gebyret løper alle dager fra og med 01.01.2015, også helligdager, inntil 
tilknytning er gjennomført og kommunen har mottatt anmodning om ferdigattest fra 
utførende rørlegger/entreprenør. Tvangsmulkt ilegges med hjemmel i plan- og 
bygningsloven § 32-5. 
 
 
Ås, 06.08.2014 
 
Trine Christensen Jan Fredrik Aarseth 
Rådmann Seksjonsleder VAR 
 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
HTM 
 
Behandlingsrekkefølge: 
HTM 
 
Vedlegg: 
2. Varsel om tvangsmulkt, 1. Pålegg om tilknytning 102-25 
 
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
Varsel om pålegg om tilknytning til kommunal avløpsledning, datert 06.02.2013 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Saksbehandler 
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SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Ås kommune ga i vedtak av 08.03.2013 pålegg om tilknytning til kommunal 
avløpsledning for denne eiendommen. Eiendommen er registrert som bolig, og den 
er allerede tilknyttet kommunal vannledning. Gjeldende frist er 01.07.2014.  
 
Pålegg om tilknytning ble gitt med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 27-2. Vi er 
usikre på hvilken avløpsløsning eiendommen har per i dag, men det har aldri vært 
godkjent noe separat avløpsanlegg på eiendommen. Eiendommen er heller ikke med 
i den kommunale slamtømmeordningen. 
 
Pålegget er ikke etterkommet innen fristen 01.07.2014. Før arbeidene igangsettes, 
skal de omsøkes og godkjennes av kommunen i henhold til Plan- og bygningslovens 
bestemmelser. Ås kommune har per 06.08.2014 ikke mottatt søknadspapirer for 
gjennomføring av tiltaket eller fått annen tilbakemelding fra eier i denne saken.  
 
I brev av 08.03.2013, har eier av eiendommen blitt informert om at Ås kommune vil 
vurdere ileggelse av tvangsmulkt. 
 
Ås kommune varslet i brev av 02.07.2014 om at det vil bli lagt frem sak for HTM om 
ileggelse av tvangsmulkt fra 01.01.2015. Tvangsmulkt kan gis med hjemmel i Plan- 
og bygningsloven § 32-5. Vedtak om tvangsmulkt er et enkeltvedtak som kan 
påklages etter Forvaltningslovens regelverk. Beløpet innfordres av kommunen. 
Tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. 
 
Vurdering: 
Pålegg om tilknytning til kommunal avløpsledning, er ikke etterkommet. Det vurderes 
at ileggelse av tvangsmulkt er et nødvendig virkemiddel for å få gjennomført 
pålegget. 
 
Alternativer: 
Boligen har per i dag innlagt kommunalt vann, men det foreligger ikke godkjent 
avløpsanlegg. I og med at det ligger kommunal avløpsledning i området, vil det ikke 
være noe alternativ å godkjenne et separat avløpsanlegg.  
 
Miljømessige konsekvenser: 
I og med at det ikke foreligger godkjent avløpsanlegg og eiendommen har innlagt 
vann, oppfyller ikke denne eiendommene kravene i forurensningsforskriften kap. 12. 
Dette medfører forurensning fra avløpsvann til omgivelsene. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Tvangsmulkt er tidligere blitt brukt som virkemiddel i tilsvarende 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 
01.01.2015 og frem til Ås kommune har mottatt anmodning om ferdigattest fra 
utførende rørlegger/entreprenør. 
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Konklusjon: 
Ut fra kravene som tilknytning som er gitt i Plan- og bygningsloven, kan vi ikke se at 
det er grunnlag for å gi fritak fra tilknytningsplikten for eiendommen. Eiendommen har 
ikke godkjent avløpsanlegg og dette medfører forurensning til omgivelsene. 
 
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 


