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[Navn] 
[Adresse] 
[Postnummer og sted] 
 
 
 
 
 
Deres ref.:   Vår ref.:    Dato: 
 
 
 

Utbedring av avløpsledning [Gnr], [bnr] 
 
Vedtak om pålegg og fastsettelse av tvangsmulkt 
_______________________________________________________________________ 
Vi har oppdaget behov for utbedring av [eller] lekkasje på eiendommens stikkledning 
for avløp. 
 
Med hjemmel i forurensningsloven § 22 annet ledd pålegger [X] kommune som 
forurensningsmyndighet deg å utbedre stikkledningen [og/eller den private 
fellesledningen som din eiendom er tilknyttet] innen [xx.xx.xxxx].  
 
Kommunen fastsetter samtidig tvangsmulkt [som et engangsbeløp på kr. xx xxx,- 
/dagmulkt på kr. xxx,- som vil løpe fra samme dato [xx.xx.xxxx]/ kombinasjon], dersom 
kommunen ikke har mottatt dokumentasjon på at avløpsledningen er utbedret innen 
fristen, jf. forurensningsloven § 73. [Se Klifs veiledning TA-2758/2011]  
http://www.klif.no/publikasjoner/2758/ta2758.pdf 
_______________________________________________________________________ 
 
Vi viser til varsel av [xx.xx.xxxx], [din tilbakemelding til kommunen av xx.x.xxxx], 
informasjonsbrev med vedlagt brosjyre av [xx.xx.xxxx] [og øvrig korrespondanse, 
telefonsamtaler og befaring på eiendommen]. 
 
I forbindelse med kommunens arbeid med å utbedre avløpsnettet, pålegger vi eiere av 
bygninger som har stikkledninger knyttet til vår hovedledning å foreta tilsvarende utbedring. 
[Eller] [X] kommune har oppdaget en lekkasje som vi med forholdsvis stor sikkerhet mener 
skyldes at avløpsledningen som tilhører din eiendom [og/eller den private fellesledningen som 
din eiendom er tilknyttet] ikke er tilstrekkelig tett. På det vedlagte kartsnittet har vi tegnet inn 
hvor vi fant lekkasjen og den antatte plasseringen av din ledning. [Beskriv det som er 
registrert]  
 
Vi har ikke mottatt tilbakemeldingsskjema eller på annen måte fått beskjed om at 
anmodningen om å utbedre avløpsledningen er etterkommet. Vi kan heller ikke se at det har 
fremkommet nye opplysninger av betydning for saken. Vi legger derfor til grunn at det 
fortsatt er behov for å utbedre din stikkledning [og/eller den private fellesledningen som din 
eiendom er tilknyttet]. På denne bakgrunn ser kommunen seg nødt til å pålegge deg å utbedre 
din avløpsledning [og/eller den private fellesledningen som din eiendom er tilknyttet].  

http://www.klif.no/publikasjoner/2758/ta2758.pdf
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[X] kommune pålegger eier av gnr. [x], bnr. [x] å utbedre eiendommens stikkledning for 
avløp, jf. forurensingsloven § 22 annet ledd.  
 
Frist for å etterkomme pålegget settes til [xx.xx.xxxx].   
 
Begrunnelsen for pålegget er at kommunen er i ferd med å utbedre avløpsledningen du er 
knyttet til, og kan da som forurensningsmyndighet kreve at du foretar tilsvarende utbedring 
[eller] kommunen har grunn til å anta at din avløpsledning ikke er tilstrekkelig tett, slik at 
avløpsvannet spres i grunnen med fare for at mennesker og dyr blir syke. Utlekking av 
avløpsvann kan føre til forurensning av drikkevannet gjennom innlekking i stikkledningen for 
vann og kan i tillegg føre til luktproblemer. Videre kan lekkasjen utvikle seg til et fullt 
ledningsbrudd, som kan påføre skade på bygninger i nærheten. [Om eier har gitt 
tilbakemelding på varselet om pålegg, må tilbakemeldingen kommenteres nærmere].  
 
For å få gjennomført pålegget ilegges du tvangsmulkt [som et engangsbeløp på kr. xx xxx,- 
/dagmulkt på kr. xxx,-/kombinasjon], dersom kommunen ikke har mottatt dokumentasjon 
på at stikkledningen for avløp er utbedret innen den fastsatte fristen for å etterkomme 
pålegget [xx.xx.xxxx], jf. forurensningsloven § 73. 
 
Tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg, jfr. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2, og kan 

inndrives av Statens Innkrevingssentral umiddelbart etter at fristen er oversittet. 

Se vedlagte oversikt over din rett til å klage på avgjørelsen, rett til å se sakens dokumenter og 
å få veiledning av kommunen. 
 
Når avløpsledningen er utbedret må du fylle ut det vedlagte tilbakemeldingsskjemaet for 
utført arbeid og returnere dette til kommunen innen den ovennevnte fristen. 

• E-post:  [postmottak@[x].kommune.no] 

• Brev:  [Adresse]  
 
Vi svarer gjerne på dine spørsmål på telefon [sentralbord] eller du kan sende e-post til 
postmottak@[x].kommune.no. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
……………………………………..   …………………………………………… 
(Navn)       (Navn) 
Leder        Saksbehandler  
 
 
 
Vedlegg:  

• Tilbakemeldingsskjema  

• Forurensningsloven §§ 22 annet ledd og 73 

• Informasjon om klageadgang, innsynsrett og forvaltningens veiledningsplikt 

• Forvaltningsloven §§ 11, 18 og 28-32 

mailto:postmottak@[x].kommune.no
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• Abonnementsvilkår for (X) kommune 
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TILBAKEMELDING OM UTFØRT ARBEID 
 
Skjemaet sendes umiddelbart etter at avløpsledningen er utbedret til  
[adresse] 
 
ArkivsakID:  [x] 
Adresse – Tiltak: [adresse] – [Utbedring av avløpsledning] 
Gnr/Bnr:  [x/x] 
Eier/bestyrer/fester: [navn] 
Varsel gitt:  [xx.xx.xxxx] 
 
 
 
Fylles ut av eier av den private stikkledningen 
 

Kort beskrivelse av utført arbeid: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Arbeidet er utført av: 
 
 
 

 

Sted og dato: 
 
 
 

Underskrift: 

 


