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

Separering av stikkledning for avløp [Gnr], [bnr] 
 
Vedtak om pålegg og fastsettelse av tvangsmulkt 
_______________________________________________________________________ 
I forbindelse med kommunens arbeid med å separere det kommunale avløpsnettet, er 
det hensiktsmessig at alle innbyggere i området [X] legger om til separatsystem. 
 
Med hjemmel i forurensningsloven § 22 annet ledd pålegger [X] kommune som 
forurensningsmyndighet deg å separere din avløpsledning [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 separert innen 
fristen, jf. forurensningsloven § 73. [Se Klifs veiledning TA-2758/2011]  
http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/Publikasjoner/2011/Februar/Bruk_av_tvangsmulkt/ 
_______________________________________________________________________ 
 
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 separere sine ledninger.  
 
Vi har ikke mottatt tilbakemeldingsskjema eller på annen måte fått beskjed om at 
anmodningen om å separere 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 separere din stikkledning [og/eller den private fellesledningen som din 
eiendom er tilknyttet]. På denne bakgrunn ser kommunen seg nødt til å pålegge deg å separere 
din avløpsledning [og/eller den private fellesledningen som din eiendom er tilknyttet].  
 
[X] kommune pålegger eier av gnr. [x], bnr. [x] å separere eiendommens stikkledning for 
avløp, jf. forurensingsloven § 22 annet ledd.  
 
Frist for å etterkomme pålegget settes til [xx.xx.xxxx].   
 

http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/Publikasjoner/2011/Februar/Bruk_av_tvangsmulkt/


Kommunens logo 
 

Begrunnelsen for pålegget er at kommunen er i ferd med å utbedre avløpsledningen du er 
knyttet til. Som forurensningsmyndighet kan kommunen da kreve at du foretar tilsvarende 
utbedring, jf. forurensningsloven § 22 annet ledd. Ved å separere ledningene er det bare 
kloakken som må pumpes til renseanlegget, mens regn- og smeltevannet i 
overvannsledningene kan slippes direkte ut i nærmeste bekk, elv eller innsjø. Vi unngår 
dermed at kloakken havner i nærmeste bekk, elv eller innsjø ved mye nedbør eller 
snøsmelting, fordi de kommunale ledningene ikke klarer å frakte alt avløpet til renseanlegget. 
Når avløpet ikke er separert betyr det at også kloakken havner der. Det er derfor et godt 
miljøtiltak å separere avløpsledningene. Det er kostbart å pumpe og rense avløpsvannet. Det 
er derfor god økonomi i å føre minst mulig rent vann til renseanlegget. [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 separert 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 separert 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 

• Abonnementsvilkår for (X) kommune 

mailto:postmottak@[x].kommune.no
mailto:postmottak@[x].kommune.no
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TILBAKEMELDING OM UTFØRT ARBEID 
 
Skjemaet sendes umiddelbart etter at avløpsledningen er separert til  
[adresse] 
 
ArkivsakID:  [x] 
Adresse – Tiltak: [adresse] – [separering av avløpsledning] 
Gnr/Bnr:  [x/x] 
Eier/bestyrer/fester: [navn] 
Varsel gitt:  [xx.xx.xxxx] 
Pålegg 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: 

 


