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Varsel om pålegg om tilknytning til kommunalt vann og avløpsnett 

Den 9/8-2017 møttes Annar Foss-Pedersen, Harald Slåtsveen og Erland Wolff for å samtale om 

varselet. Det var enighet om at vi ikke kan godta det varslede pålegget, på bakgrunn av foreliggende 

informasjon og saksbehandling. 

Som grunneiere er vi meget positive til at det legges vann og avløp til grenda, og vi vil alle gjøre vårt 

ytterste for å få dette til. Vi ser fram til en nært og godt samarbeid med kommunen om dette. 

Før et pålegg kan aksepteres ønsker vi vurdering av, og svar på en del uklarheter. 

1 Grenda har en lovnad fra 2001 om at kommunen vil framføre vann og kloakk til grenda. 

Denne lovnaden har grendas eiere forholdt seg til og planlagt etter. Kan kommunen løpe fra et 

skriftlig løfte? Grunneierne i grenda ønsker kommunens vurdering og betenkning rundt dette. 

2 Kommunen har grovt planlagt og tegnet en fremføring samt foretatt oppmålinger i denne 

forbindelse. Innerste grunneier vil trolig få ansvar for(avhengig av føringsvei) 6-700m grøft. Mye av 

dette må trolig sprenges Kommunen må ha gjort noen kostnadsoverslag, som vi i forbindelse med et 

pålegg ønsker å se. KRD har ikke bare gjort en vurdering av rimelig avstand, men også rimelig 

kostnad. Dersom det skal gis et pålegg må kostnadsaspektet legges fram for de 4 aktuelle grunneiere. 

3 Som grunneiere ønsker vi en oversikt over de hjemler, krav, retningslinjer kommunen har 

ifbm et slikt pålegg. Videre ønsker vi å vite hvilke rettigheter vi har. 

Vi vil igjen poengtere at vi ønsker vann og kloakk i grenda velkommen, og det snarest mulig. Vi ser 

også for oss at det kan være gunstig å legge dette i veien. Det aner oss at kostnadene langt overstiger 

hva som med rimelighet kan pålegges kommunens huseiere, og dette må utredes før et pålegg kan 

gis. 

 

Med vennlig hilsen 

Erland Wolff Harald Slåttsveen Annar Foss Pedersen Kjetil Holteberg 

(Alle 4 har lest og godkjent brevet før det er sendt til Kommunen) 
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