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

Vi viser til våre brev av 04.08.2017 og 13.09.2017, samt deres brev av 10.08.2017 og 

26.09.2017 angående pålegg om tilknytning til kommunalt vann- og avløpsnett.  

 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven §§ 27-1 og 27-2, pålegger Ås kommune 
deg å tilknytte boligen på gnr 50 bnr 1 til kommunalt vann- og avløpsnett.  
 
Frist for gjennomføringen settes til: 01.10.2019. 
 
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. Vi mener at du allerede er varslet etter Forvaltningsloven § 

16 gjennom tidligere korrespondanse i saken. 

 
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. Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) ga i 2012 en 
uttalelse til Fylkesmannen i Hedmark om tilknytningsplikten. Begrepet «nærliggende 
areal» og kostnader til arbeidet, diskuteres i brevet. Vi vedlegger nevnte brev.  
 
Vi mener at din eiendom er innenfor det området som kan defineres som 
«nærliggende areal». Ved bygging av felles privat ledningsnett sammen med eiere 
av naboeiendommene, mener vi at kostnadene til bygging av private ledninger fra din 
eiendom til kommunalt ledningsnett ikke er uforholdsmessige.  
 
Normalkostnaden per bolig i vårt område tilsvarer ca. kr. 100 000 kr. 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 til sammen bør ligge innenfor ca. 
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kr. 1 200 000.  
 
For å redusere kostnadene og ansvarsområdet for deg, foreslår nå Ås kommune 
tilknytning til kommunalt ledningsnett i punkt X på vedlagte kart. Vi står da for 
ledningsnettet under Hogstvedtveien. Avstanden fra X til Y på kartet er i luftlinje ca. 
375 m. Kostnader for felles privat og privat stikkledning vil normalt ligge på kr. 2000 – 
3000 per løpemeter (alle anleggskostnader inkludert).  
 
Ås kommune vil fakturere tilknytningsgebyr for vann og avløp etter lav sats. 
Fylkesmannen har i en klagesak på pålegg om tilknytning (fra 2010) uttalt at 
tilknytningsavgift og årlige utgifter som utgangspunkt ikke skal tas med i vurderingen 
av om kostnadene er uforholdsmessige.  
 
Grunneiere må selv sørge for bygging av privat ledningsnett fram til det kommunale 
ledningsnettet. Rørleggermelding må utarbeides og godkjennes av kommunen før 
igangsetting. Vi anbefaler at dere snarest tar kontakt med et foretak som kan 
planlegge arbeidet og sende søknadspapirer for godkjenning til Ås kommune. 
Grunneier må selv dekke utgiftene knyttet til arbeidet og betale tilknytningsgebyr for 
vann og avløp etter gjeldende satser. 
 
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. Ordningen er behovsprøvd. 
 
Vi imøteser tilbakemelding fra eierne, eiernes representant, eller fra prosjekterende 
firma, og imøteser et godt samarbeid for gjennomføring av arbeidene. 
 
 

 

Med hilsen 

 
 
Linda Beate Øye Lillann Skuterud 
Fagkoordinator kommunalteknikk Prosjektleder kommunalteknikk 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 

Vedlegg:  

Uttalelse fra KRD til Fylkesmannen i Hedmark 10-05-2012 

Eldorlia med tilknytningspunkt X 

 

 


