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Gnr 50 bnr 1 - Eldorlia 12 - Varsel om pålegg om tilknytning til 
kommunalt vann- og avløpsnett 
 

Vi viser til tidligere korrespondanse i saken og senest vårt brev av 22.02.2017 hvor vi 
informerte om at det ikke vil bli bygget kommunale vann- og avløpsledninger i 
Eldorlia.  

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven §§ 27-1 og 27-2 kan kommunen kreve at 
eiendommer som ligger i nærliggende areal til kommunalt vann- og avløpsnett, skal 
tilknyttes det kommunale anlegget.  Nærliggende areal er et ganske vidt begrep. 
Kommunal- og regionaldepartementet har uttalt at en avstand på 300–600 meter ikke 
kan anses urimelig.  

 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven §§ 27-1 og 27-2, varsler vi med dette i 
henhold til Forvaltningsloven § 16 om at du vil få pålegg om å tilknytte 
gjeldende eiendom til kommunalt ledningsnett.  
 
Du har 3 ukers frist til å gi en uttalelse i saken. 
 
Frist for gjennomføringen vil bli satt til: 01.10.2018. 
 
Tomteeier må selv dekke utgiftene knyttet til arbeidene, og betale tilknytningsgebyr 
etter gjeldende satser. Når nytt ledningsnett er bygget og satt i drift, må eksisterende 
avløpsanlegg saneres. 
 
Arbeidene skal følge Plan- og bygningslovens bestemmelser og på vanlig måte 
meldes til og godkjennes av kommunen før igangsetting. Det anbefales at du i 
samarbeid med dine naboer, snarest tar kontakt med et firma som kan godkjennes 
for prosjektering og utførelse av arbeidet. 
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Når det omsøkte arbeidet er gjennomført, må det sendes inn ferdigmelding. Når 
ferdigmelding med tilhørende dokumentasjon er sendt til Ås kommune, anses 
pålegget om tilknytning til kommunalt ledningsnett som gjennomført. 
 
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 Ås kommune. 
 
Vi imøteser tilbakemelding fra eierne, eiernes representant, eller fra prosjekterende 
firma, og imøteser et godt samarbeid for gjennomføring av arbeidene. 
 

 
 

 

 

Med hilsen 

 
 
Svanhild Schipper Kjørsvik  
Avdelingsingeniør  
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 

 

 

 


