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GNR 102 BNR 25 -  SOLBERGVEIEN 7  -  PÅLEGG OM TILKNYTNING TIL
KOMMUNAL AVLØPSLEDNING

Vi viser til vårt brev av 06.02.2013 hvor vi i henhold til Forvaltningsloven§ 16, varsler
om pålegg om tilknytning til kommunalt avløpsnett.

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven $ 27-2, kan kommunen kreve at eiendommer
som ligger i rimelig nærhet til kommunalt avløpsnett, tilknyttes det kommunale
anlegget.

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven§ 27-2, pålegges det å tilknytte
avløpsanlegget på ovennevnte eiendom til kommunalt avløpsnett.

Frist for gjennomføringen settes til: 01.07.2014.

Dette er et enkeltvedtak som kan påklages til overordnet organ etter
Forvaltningslovens regelverk. En eventuell klage skal da sendes As kommune, v/
Kommunalteknikk. Frist for eventuell klage er etter Forvaltningsloven 3 uker fra
mottak av dette brevet.

Grunneiere må selv sørge for framføring av private vann- og avløpsledninger fram til
det kommunale ledningsnettet. Rørleggermelding må utarbeides og godkjennes av
kommunen før igangsetting. Det anbefales at man snarest tar kontakt med et foretak
som kan planlegge arbeidet og sende søknadspapirer for godkjenning til As
kommune. Grunneiere må selv dekke utgiftene knyttet til arbeidet og betale
tilknytningsgebyr for vann og avløp etter gjeldende satser.

Dersom tidsfristen ikke overholdes, kan As kommune vurdere å ilegge tvangsmulkt, jf.
Plan- og bygningsloven§ 32-5. Dersom anlegget er ferdig før gitte frist, vil det ikke
ilegges tvangsmulkt.

Pålegget om tilknytning til kommunalt ledningsnett, anses som oppfylt når
ferdigmelding er sendt til As kommune.

Postadresse:
Postboks 195
1431 As

Besøksadresse:
Skoleveien 1
1430 As

Telefon: 64 96 20 00 Bankgiro: Org.nr:
Telefaks: 1654.07.99605 964948798
E-post: post@as.kommune.no



Vi vil gjøre oppmerksom på at det via Husbanken kan være mulig å søke om

utbedringstilskudd og/eller utbedringslån til arbeidene. Ta kontakt med Husbanken -
ansvarlig i As kommune. Ordningen er behovsprøvd.

Vi imøteser tilbakemelding fra eierne, eiernes representant, eller fra prosjekterende

firma, og imøteser et godt samarbeid for gjennomføring av arbeidene.

Vennlig hilsen
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Jan Fredrik Aarseth
Seksjonsleder VAR

ua. s. a
Lillann Skuterud Hansen
Avdelingsingeniør

Kopi til: Tommy Herigstad

Løpenr. 4775/13 2


