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Gnr 51 bnr 7 - Brekkeveien 79 - Varsel om tvangsmulkt 
 

Vi viser til pålegg om tilknytning til kommunal vannledning, gitt i vedtak 15.04.2013, 

med frist for utførelse innen 01.10.2014. Pålegget ble gitt med hjemmel i Plan- og 

bygningsloven § 27-1. Ifølge våre registreringer, er pålegget ikke etterkommet. 

 

Vi varsler med dette i henhold til Forvaltningsloven § 16, om at Ås kommune vil 

vurdere ileggelse av tvangsmulkt for eiendommen gnr 51 bnr 7. Tvangsmulkt 

kan ilegges med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 32-5.  

 

Vi antar at tvangsmulkten for gjeldende eiendom, vil utgjøre 200 kr/døgn. Mulkten 

løper alle 7 ukedager, også på helligdager. Mulkten vil løpe fra 01.01.2015, og frem 

til arbeidet er gjennomført og ferdigmeldt.  

 

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

 

Arbeidene skal følge Plan og Bygningslovens bestemmelser og på vanlig måte 

meldes til og godkjennes av kommunen før arbeidene igangsettes. Det anbefales at 

du snarest tar kontakt med et firma/foretak som kan godkjennes for prosjektering og 

utførelse av arbeidene. Samme firma/foretak skal sende inn ferdigmelding når 

arbeidene er gjennomført. 

 

Dersom du ikke ønsker å koble boligen til kommunal vannledning, kan vi Ås 

kommune akseptere at dere beholder deres private vann under følgende 

vilkår: 

 Dere betaler tilknytningsgebyr for vann (høy sats). 

 Dere betaler årsgebyr for vann beregnet etter «Forskrift om vann- og 

avløpsgebyrer i Ås kommune» § 7-8: 
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For eiendommer som har tilknytningsplikt etter Plan- og bygningsloven §§ 27- 
1 og 27-2, men likevel ikke bruker det kommunale anlegget, skal det betales 
abonnementsgebyr for vann og/eller avløp, og et stipulert forbruk på 0,5 m3 pr 
m2 bruksareal pr år. 

 Årsavgift for avløp skal betales etter forskriftens § 7-7: 

Eiendommer tilknyttet avløp men ikke vann, betaler årsavgift etter målt 
vannforbruk fra egen vannkilde. Dette betyr at det skal være montert 
vannmåler på egen vannkilde. Vannmåleren avleses på vanlig måte. 

 

Vi ber om tilbakemelding innen 15.11.2014 dersom du ikke ønsker å koble 

eiendommen til kommunal vannledning, og heller aksepterer ovenstående vilkår. 

Tilbakemelding kan gis per e-post til saksbehandler: 

lillann.skuterud.hansen@as.kommune.no.  

 

Per i dag betaler du årsgebyr for avløp beregnet etter et forbruk på 1 m3 per m2 

bruksareal. Dersom du ikke har installert vannmåler innen 01.01.2015 vil vi fakturere 

årsgebyr for avløp etter forskriftens § 7-3. Det vil si at forbruket beregnes til 4 m3 per 

m2 bruksareal.  

 

 

 

Med hilsen 

 
 
  
Jan Fredrik Aarseth Lillann Skuterud Hansen 
Seksjonsleder vann og avløp Avdelingsingeniør 
 
 
  
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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