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Gnr 113 bnr 1 fnr 135 - Vedtak om tvangsmulkt 
 
Saksbehandler: Lillann Skuterud Hansen Saksnr.: 14/03062-2 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 11.12.2014 

 
 
Rådmannens innstilling: 
Eier av eiendommen gnr 113 bnr 1 fnr 135, ilegges tvangsmulkt på kr. 200 per dag, 
dersom oppgradering av avløpsanlegget ikke er gjennomført og ferdigmeldt innen 
01.04.2015. Gebyret løper alle dager fra og med 01.04.2015, også helligdager, inntil 
kommunen mottar ferdigmelding for oppgradert avløpsanlegg. Tvangsmulkt ilegges 
med hjemmel i Forurensningsloven § 41-6. 
 
 
Ås, 19.11.2014 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Etatssjef teknikk og miljø 
 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
HTM 
 
Behandlingsrekkefølge: 
HTM 
 
Vedlegg: 
1. Varsel om tvangsmulkt GB 113-1 
 
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
Korrespondanse ifbm pålegg fra 2004 og vedtak om tvangsmulkt fra 2006 
Pålegg om oppgradering av separat avløpsanlegg, datert 25.08.2011 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Saksbehandler 
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SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
I forbindelse med opprydding i spredt bebyggelse ble det gitt pålegg om utbedring av 
avløpsanlegget på denne eiendommen i 2004. Vedtak om tvangsmulkt ble gjort i 
2006. Vi er usikre på om tvangsmulkten ble iverksatt eller ikke. Bakgrunnen for 
pålegget er at eiendommen har innlagt vann, men ikke godkjent avløpsanlegg. 
 
I 2011 ble vi kjent med at pålegget ikke var gjennomført. Det ble gitt et nytt pålegg 
med en ny frist. Pålegget er ennå ikke gjennomført. Varsel om tvangsmulkt ble sendt 
22.08.2014.  
 
Eiendommen er en fritidsbolig som benyttes som bolig. Eiendommen er en festetomt, 
men festekontrakten er ikke tinglyst. Av denne grunn er det grunneier og ikke fester 
som er oppgitt i matrikkelen. Grunneier vil stå ansvarlig for betaling av tvangsmulkt. 
Varsel om tvangsmulkt er sendt til fester – med kopi til grunneier. Tvangsmulkt kan 
gis med hjemmel i 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. Tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. 
 
Vurdering: 
Pålegg om oppgradering av separat avløpsanlegg er ikke etterkommet innen gitte 
frist. Det vurderes at ileggelse av tvangsmulkt er et nødvendig virkemiddel for å få 
gjennomført oppgradering av separat avløpsanlegg på denne eiendommen.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Tvangsmulkt har tidligere blitt brukt som virkemiddel i slike saker i Ås kommune. 
Mulkten var da 200 kr/døgn og boenhet. Vi mener at dette fortsatt er et passende 
beløp. 
 
Mulkten vil løpe alle 7 ukedager, også på helligdager. Mulkten vil løpe fra og med 
01.04.2015 og frem til Ås kommune har mottatt ferdigmelding for oppgradert 
avløpsanlegg. 
 
Alternativer: 
Som alternativ til tvangsmulkt, kan innlagt vann kobles ut. Dette er et valg grunneier 
må ta. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Pålegg om oppgradering av separat avløpsanlegg er ikke etterkommet. Vi mener at 
ileggelse av tvangsmulkt er et nødvendig virkemiddel for å få gjennomført 
oppgradering av avløpsanlegg på denne eiendommen.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
01.04.2015. 


