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Gnr 50 bnr 1 - Eldorlia 12 - Pålegg om tilknytning til kommunalt 
vann- og avløpsnett 
 
Vi viser til vårt brev av 04.08.2017 hvor vi i henhold til Forvaltningsloven § 16, varsler 
om pålegg om tilknytning til kommunalt ledningsnett. 
 
Viser også til brev datert 10.08.2017 hvor hjemmelshaverne av Gnr 50 bnr 1, 8, 10, 

18 og 20 ikke ønsker å godta varslet pålegg om tilknytning til kommunalt vann- og 

avløpsnett. 

Det avvises at kommunen løper fra et skriftlig løfte. Det foreligger et politisk vedtak 

gjort i Hovedutvalget for teknikk og miljø (HTM) 16.02.2017. Dette vedtaket gjelder 

også for prosjekter som allerede ligger i vedtatt tiltaksplan for vann og avløp, og 

medfører at planene om å bygge kommunale vann- og avløpsledninger i Eldorlia er 

strøket fra tiltaksplanen.  

Ås kommunes forholder seg blant annet til Forvaltningsloven, Plan- og 

Bygningsloven og Forurensningsloven når det sendes ut varsel om pålegg og 

pålegg. 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § § 27-1 og 27-2, kan kommunen kreve at 

eiendommer som ligger i rimelig nærhet til kommunalt vann- og avløpsnett, tilknyttes 

det kommunale anlegget. Vi mener dette gjelder samtlige eiendommer i Eldorlia som 

mottar dette pålegget. 

 
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven §§ 27-1 og 27-2, pålegges det å tilknytte 
vann- og avløpsnettet på ovennevnte eiendom til kommunalt vann- og 
avløpsnett.  
 
Frist for gjennomføringen settes til: 01.10.2018. 
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Dette er et enkeltvedtak som kan påklages til overordnet organ etter 
Forvaltningslovens regelverk. En eventuell klage skal da sendes Ås 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 du i samarbeid med dine naboer, 

snarest tar kontakt med et foretak som kan planlegge arbeidet og sende 

søknadspapirer for godkjenning til Ås kommune. Grunneiere må selv dekke utgiftene 

knyttet til arbeidet og betale tilknytningsgebyr for vann og avløp etter gjeldende 

satser. Når nytt ledningsnett er bygget og satt i drift, må eksisterende avløpsanlegg 

saneres. 

 
Dersom tidsfristen ikke overholdes, kan Ås 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 Ås kommune. 
 
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 

 
 
Jan Fredrik Aarseth Svanhild Schipper Kjørsvik 
Enhetsleder VAR Avdelingsingeniør  
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 

 

 

 


