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Eldorlia - klage på pålegg om tilknytning til kommunalt vann- og 
avløpsnett 
 
Saksbehandler: Lillann Skuterud Saksnr.: 18/00653-4 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø            

 
 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Hovedutvalg for teknikk og miljø tar ikke klage på pålegg om tilknytning til 
kommunalt ledningsnett - fra 4 eiendommer i Eldorlia - til følge. 

2. Vedtaket oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig 
behandling.  

 
 
Ås, 02.08.2018 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Etatssjef Teknikk og miljø 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø. 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø. 
 
 
Vedlegg: 
1. Uttalelse fra KRD til Fylkesmannen i Hedmark 10-05-2012 
2. 15/17: Avklaring av grensesnitt mellom kommunalt og privat ledningsnett 
3. Informasjon om politisk vedtak og konsekvenser for vann og avløp i Eldorlia 
4. Gnr 50 bnr 1 - Eldorlia 12 - Varsel om pålegg om tilknytning til kommunalt vann- og 
avløpsnett 
5. Uttalelse til varsel om pålegg om tilknytning - 10.08.2017 
6. Gnr 50 bnr 1 - Eldorlia 12 - Pålegg om tilknytning til kommunalt vann- og 
avløpsnett 
7. Klage på pålegg om tilknytning - 26.09.2017 
8. Gnr 50 bnr 1 - Eldorlia 12 - Pålegg om tilknytning til kommunalt vann- og 
avløpsnett 
9. Kart Eldorlia med tilknytningspunkt X 
10. Klage på pålegg om tilknytning - 22.06.2018 
11. Svar - Klage på pålegg om tilknytning til kommunalt vann og avløpsnett 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
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Perioden 06.07.2015 – 02.12.2016: Korrespondanse med flere av grunneierne i 
området for å få på plass grunneieravtale/rettigheter til å bygge kommunalt 
ledningsnett (sak 15/02436). 
Ulike utkast til grunneieravtale med eier av Eldorlia 12. 
 
Varsel og pålegg for eiendommene Eldorlia 13, 16 og 19 (tilsvarende ordlyd som 
vedlagte brev til Eldorlia 12 – ligger på egen sak per gnr/bnr). 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
De 4 grunneierne som har påklaget vedtaket. 
Dersom HTM ikke tar klagen til følge, sender saksbehandler klagen til FMOA. 
 

 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Bygging av kommunalt ledningsnett i Eldorlia ble vedtatt gjennom «Handlingsplan for 
avløp og vannmiljø, 2001 – 2012», men det har ikke blitt gjennomført. Prosjektet står 
også på tiltaksplanen i «Hovedplan vann, avløp og vannmiljø 2015 – 2027». 
 
Grunneierne har fått pålegg om tilkobling til kommunalt ledningsnett ved 
Hogstvedtveien. Vedtaket er påklaget fordi de mener at dette medfører urimelig høye 
kostnader for grunneierne. Administrasjonen mener kostnadene og avstanden er 
akseptabel, jf brev fra KRD av 10.05.2012. Bygging av kommunalt ledningsnett i 
Eldorlia vil være i strid med kriteriene gitt i HTM sitt vedtak i sak 15/17.  
 
 
Fakta i saken: 
I «Handlingsplan for avløp og vannmiljø, 2001 – 2012» ble det vedtatt at Ås 
kommune skulle bygge kommunalt vann- og avløpsnett i Eldorlia. Ledningsnettet 
skulle bygges over eiendommen gnr 50 bnr 1, 10 og 22 (heretter kalt Eldorlia 12). 
Administrasjonen hadde møter og korrespondanse med grunneier i år 2000 for å 
inngå grunneieravtale før arbeidene kunne igangsettes. Det lyktes ikke å inngå noen 
grunneieravtale, og byggingen ble ikke gjennomført.   
 
Kommunalt ledningsnett som ble planlagt for Eldorlia, vil ivareta vann og avløp for 
eiendommene Eldorlia 12, 13, 16 og 19. Dette utgjør per i dag 4 boliger. Boligene har 
i dag privat vannforsyning og private/separate avløpsanlegg. Tre av eiendommene 
har ca. 40 år gamle avløpsanlegg med slamavskiller og sandfilter med utløp til 
landbruksdrenering/bekk. En eiendom har et forsøksanlegg med utslippstillatelse 
som har gått ut på tid. I påvente av nytt ledningsnett, har det ikke blitt gitt pålegg om 
oppgradering av separat avløpsanlegg til disse eiendommene.  
 
I vedleggene har vi lagt ved varsel og pålegg til Eldorlia 12. Disse brevene fra Ås 
kommune er like til alle 4 boligene.  
 
I «Hovedplan vann, avløp og vannmiljø 2015 – 2027» ble det satt av kr. 2,5 mill til 
dette prosjektet i 2015-2016. Administrasjonen tok i 2015 på nytt kontakt med eier av 
Eldorlia 12 for å få på plass en grunneieravtale. Til tross for befaringer, møte og 
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korrespondanse, kom kommunen heller ikke den gangen i mål med en 
grunneieravtale. Etter ønske fra eier av Eldorlia 12, forsøkte kommunen også å få til 
en avtale med eier av Eldorlia 16, for å få et trasèvalg som eier av nr. 12 kunne 
godta. Kommunen kom ikke til enighet med grunneierne med dette forslaget heller.  
 
I sak 15/17 gjorde Hovedutvalg for teknikk og miljø følgende vedtak: 

1. Følgende faktorer bør som hovedregel legges til grunn for at et ledningsnett 
skal bygges/overtas som kommunalt ledningsnett: 

 Ledningsnettet skal fortrinnsvis ligge på kommunal grunn, eller være 
rettighetsmessig avklart. 

 Ledningsnettet skal normalt betjene minimum 8 
eiendommer/boenheter. 

 Kommunalt ledningsnett skal bygges i henhold til den enhver tid 
gjeldende VA-normen. 

 Kommunal vannledning skal normalt ha tosidig forsyning. 
2. Vedtaket gjelder også for prosjekter som allerede ligger i vedtatt tiltaksplan for 

vann og avløp.  
 
Bakgrunnen for saken var at administrasjonen ønsket kriterier for hva som skal være 
kommunalt ledningsnett. Dette for å sikre forutsigbarhet og likhet for innbyggerne. Et 
kommunalt ledningsnett i Eldorlia vil ikke tilfredsstille kriteriene i vedtaket, og dette 
ble beskrevet i saksfremstillingen. I saken den gangen skrev kommunen at det er 6 
boliger i Eldorlia, men 2 av disse er allerede tilknyttet gjennom privat ledningsnett 
som ikke har kapasitet for de øvrige boligene.  
 
Med bakgrunn i vedtaket over, ble det i 2017 sendt pålegg om tilknytning til 
kommunalt ledningsnett til de 4 eiendommene. Tilknytningspunkt var ved 
eksisterende kommunalt ledningsnett på vestsiden av Hogstvedtveien. Vedtaket ble 
påklaget. Administrasjonen har i 2018 forsøkt å imøtekomme grunneierne ved at Ås 
kommune tar kostnadene for og arbeidene med boring av ledningsnett under 
Hogstvedtveien - slik at tilknytningspunktet blir på østsiden av Hogstvedtveien. Dette 
pålegget ble også påklaget (22.06.2018).  
 
 
Vurdering: 
Grunneierne har påklaget vedtaket fordi de mener at kostnadene er urimelige, og har 
etterspurt en plan og en kalkyle. Administrasjonen mener at vi har grunngitt pålegget 
både med lovhjemler og en vurdering av kostnadene i vårt pålegg av 06.06.2018. 
Plan/prosjektering av arbeidet, må grunneierne selv stå for. KRD sin uttalelse av 
10.05.2012 er oversendt grunneierne. Grunneierne er positive til å bli tilkoblet 
kommunalt vann- og avløpsnett, men de klager på vårt vedtak om at de skal bygge 
felles privat ledningsnett frem til kommunalt ledningsnett ved Hogstvedtveien.  
 
Kommunen har satt av kr. 2,5 mill til prosjektet. Dette er kostnader for å bygge et 
kommunalt ledningsnett – med de minstedimensjonene som kreves i kommunens 
VA-norm – både med spillvann, overvann og vann med brannvannskapasitet. Et 
kommunalt vannledningsnett har for eksempel et helt annet krav til hvordan kummer 
bygges/utformes og til avstanden mellom kummene. Dette gjelder spesielt for vann. 
Her ligger det store besparelser for et felles privat ledningsnett kontra et kommunalt 
ledningsnett.  
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Kommunens budsjett på kr. 2,5 mill gjør at grunneierne mener det blir urimelig 
kostbart for dem å bygge privat ledningsnett. Dersom grunneierne går sammen om et 
felles privat ledningsnett som vi har gitt pålegg om, vil dette kunne bygges med 
mindre dimensjoner, og bli mye rimeligere enn hva et kommunalt ledningsanlegg vil 
koste. Det private anlegget kan bygges med bare vann- og spillvannsledning. 
Overvann kan gå til eksisterende dreneringssystem. Normalt ligger kostnadene for 
denne typen ledningsnett på kr. 2000-3000 per løpemeter – alle kostnader inkludert. 
Avstanden fra X til Y på vedlagte kart er ca. 375 m. I tillegg tilkommer stikkledninger 
inn til det enkelte hus.  
 
Normalkostnaden per bolig i vårt område tilsvarer ca. kr. 100 000. I henhold til 
vedlagte brev fra KRD, kan en kostnad tilsvarende 3 ganger normalkostnaden ligge 
innenfor rammene av andre ledd i §§ 27-1 og 27-2. Dette tilsvarer ca. kr. 300 000 per 
bolig. For 4 boliger betyr dette at kostnadene bør ligge innenfor ca. kr. 1,2 mill. 
Departementet har uttalt at en avstand på 300-600 m ikke kan anses urimelig. 
Avstanden i dette tilfellet er innenfor 600 m inkludert stikkledninger til det enkelte hus. 
I tillegg kan 4 grunneiere her dele på store deler av kostnadene.   
 
Ås kommune vil fakturere tilknytningsgebyr for vann og avløp etter lav sats. 
Fylkesmannen har i en tidligere klagesak på pålegg om tilknytning (2010) i Ås 
kommune uttalt at tilknytningsavgift og årlige utgifter som utgangspunkt ikke skal tas 
med i vurderingen av om kostnadene er uforholdsmessige.  
 
Hensikten med HTM sin sak 15/17 var å ha klare retningslinje/kriterier for 
administrasjonen for hva som skal ligge til grunn for at et ledningsnett skal være 
kommunalt. Kriteriene for et kommunalt ledningsnett er ikke tilstede i Eldorlia. 
Ledningsnettet betjener bare 4 boliger, det vil ligge på privat grunn uten 
rettighetsmessig avklaring, og det vil ikke være naturlig å bygge ringledning.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Som beskrevet ovenfor, mener administrasjonen at kostnaden er rimelig. Normale 
byggekostnader tilsier en kostnad på ca. kr. 300 000 per bolig – i tillegg tilkommer 
tilknytningsgebyr.  
 
Eiendommene har hittil hatt svært rimelige avløpsanlegg, som normalt skulle vært 
oppgradert for mange år siden. En investering i separat avløpsanlegg, gir et anlegg 
som varer ca. 20 år.  
 
Tilknytning til kommunalt ledningsnett er en stor kostnad nå, men levetiden på 
anlegget vil være 50-100 år. Årlige kostnader/driftsutgifter for separat avløpsanlegg 
er normalt høyere enn årsgebyr for avløp.  
 
Miljømessige konsekvenser: 
Avløp fra 4 boliger i Eldorlia blir per i dag ikke renset i henhold til gjeldende krav til 
utslipp. Dette medfører at fosfor, biologisk stoff og bakterier fra disse eiendommene 
tilføres Hogstvedtbekken.  
 
Alternativer: 
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1. Eiendommene får mulighet til å bygge separate avløpsanlegg istedenfor. 
Dette er løsninger som gir mer forurensning. Løsningen er en billigere 
investering for grunneierne i dag, men det er en løsning som er mindre varig. 
Totalt over flere år (både drifts- og investeringskostnader), vil denne løsningen 
trolig bli dyrere. I tillegg vil de da ikke få mulighet til å benytte kommunalt 
vann. 

2. Ås kommune bygger kommunalt ledningsnett til Eldorlia. Dette er i strid med 
retningslinjer/kriterier gitt av HTM i sak 15/17.  Administrasjonen ser ingen 
løsning på hvordan en grunneieravtale skal komme på plass. 

 
Konklusjon med begrunnelse: 
Administrasjonen mener at det foreligger hjemmel for å pålegge tilknytning til 
kommunalt vann- og avløpsnett for disse eiendommene. Avstanden og kostnadene 
er innenfor det departementets brev av 10.05.2012, vurderer som rimelig. 
 
Kriteriene som er gitt for kommunalt ledningsnett i HTM sitt vedtak i sak 15/17, tilsier 
at Ås kommune ikke skal bygge og eie ledningsnett til disse 4 eiendommene i 
Eldorlia. 
 
Vår konklusjon er derfor at pålegget opprettholdes og at klagen ikke tas til følge. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart. 
 


