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Separering av avløpsledning [Gnr], [bnr] 

Varsel om at kommunen vurderer å separere ledningen for din 

regning 
_________________________________________________________________________ 

Du har ikke etterkommet forurensningsmyndighetens (kommunens) pålegg av 

[xx.xx.xxxx] om å separere din avløpsledning [og/eller den private fellesledningen som 

din eiendom er tilknyttet] innen [xx.xx.xxxx]. 

Du varsles herved om at kommunen vil gjennomføre det pålagte tiltaket for din regning.  

Kommunen kan etter forurensingsloven § 74 sørge for iverksetting av tiltakene, 

herunder å bruke, og om nødvendig volde skade på, din eiendom, når det er gitt pålegg 

som ikke er etterkommet. Kommunen vil kreve utgiftene til gjennomføringen refundert 

av deg, jf. forurensningslovens § 76. 

__________________________________________________________________________ 

 [Brukes i saker hvor tiltakene haster og for øvrig bare i spesielle tilfeller, hvor det for 

eksempel er grunn til å tro at tvangsmulkt ikke vil ha effekt. Tvangsmulkt vil eksempelvis 

ikke virke etter sin hensikt dersom den ansvarlige ikke har økonomi til å rette det ulovlige 

forhold. Umiddelbar gjennomføring vil være et alternativ der den fastsatte tvangsmulkten 

har løpt over lengre tid, uten at den ansvarlige motiveres til å rette det ulovlige forholdet. 

Kommunen vil kunne kreve utgiftene for gjennomføringen av pålegget refundert. 

Er det gått mer enn seks måneder siden varsel om umiddelbar gjennomføring ble sendt, 

tilsier god forvaltningsskikk at det sendes et fornyet varsel, særlig sett hen til alvoret i 

reaksjonen og den tiden som har passert.] 

Vi viser til vårt vedtak av [xx.xx.xxxx] med følgende innhold: 
 
[X] kommune pålegger eier av gnr. [x], bnr. [x] å separere eiendommens stikkledning for 

avløp, jf. forurensingsloven § 22 annet ledd.  
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Frist for å etterkomme pålegget settes til [xx.xx.xxxx].   
 
Vi kan ikke se å ha mottatt tilbakemeldingsskjema som viser at avløpsledningen er separert. 
 
Kommunen varsler derfor om at vi vil gjennomføre pålegget hvis separering av 

ledningene ikke er gjennomført innen [xx.xx.xxxx]. 

Du har selv ansvaret for umiddelbart å underrette kommunen når pålegget er etterkommet. 
Kommunen vil foreta kontroll straks etter underretningen. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
……………………………………..   …………………………………………… 
[Navn]       [Navn] 
Leder        Saksbehandler  
 
 
 
Vedlegg: 

• Tilbakemeldingsskjema 
• Forurensningsloven §§ 22 annet ledd, 74 og 76 

• Forvaltningsloven § 16 


