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Retningslinjer – pålegg om tilkobling til offentlig avløp 

 

Pålegg hjemles i Plan- og bygningsloven §§ 27-2. 
 

Nærliggende areal  

Når offentlig avløpsledning går over eiendommen eller i veg som støter til den, eller over 
nærliggende areal, skal bygning som ligger på eiendommen, knyttes til avløpsledningen. 
 
Dette begrepet er ikke nærmere definert i lov eller forarbeider, men det er grunn til å anta 
at lovgiver har ment at «nærliggende areal» ikke skal skille seg nevneverdig fra de andre 
kriteriene i loven, som tilfeller der ledningen går over eiendommen eller i vei som grenser til 
eiendommen. Dette tilsier at «nærliggende areal» kan bety relativt kort avstand. Men 
avstanden fra eiendomsgrensen inn til bebyggelsen kan imidlertid også være relativt lang. 
Dette har altså loven ikke tatt stilling til. 
 
Det er imidlertid ikke avstand alene som avgjør om det er hjemmel for å pålegge tilkobling til 
offentlig avløp, og i utgangspunktet må det foretas en konkret vurdering der også andre 
faktorer vektlegges. 
 
 

Uforholdsmessig stor kostnad  
Øvre kostnadsramme for pålegg om tilkobling er satt til 2,5 G. G= folketrygdens grunnbeløp, 
pr. mai 2016 er 1 G kr 90 068. G reguleres 01.05. hvert år. 
 
Kostnadsrammen inkludere alle kostnader med tilkoblingen, også kostnad ved tilkobling 
offentlig avløp via privat avløpsanlegg. 
 
Dersom det er flere eiendommer i samme område som får pålegg, legger kommunen til 
grunn at eierne av eiendommene samarbeider om etablering av et nytt felles anlegg. Ved 
vurderingen av om et pålegg ligger innenfor kostnadsrammen vil det være den enkelte 
eiendoms andel av totalkostnadene som skal legges til grunn. 
 
Den angitte kostnadsramme er ikke absolutt. Der ingen annen løsning enn tilkobling til 
offentlig avløp vurderes som en tilfredsstillende løsning, sett ut fra en helsemessig og 
miljømessig risikovurdering, kan tilknytning kreves selv om kostnadene ligger noe over 
kostnadsrammen. 
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Særlige hensyn  

Lovens utgangspunkt er at kommunen skal gi pålegg om tilkobling når kriteriene i loven er 
oppfylt. Dersom det på tidspunktet for pålegg fremkommer opplysninger om at eier nylig har 
investert i et separat avløpsanlegg som tilfredsstiller gjeldende rensekrav, kan kommunen 
godkjenne en slik ordning fremfor å pålegge tilkobling. Det må i slike tilfeller foreligge 
godkjent utslippstillatelse. 
 
Denne unntaksbestemmelsen, «særlige hensyn», er primært knyttet til forurensningsfare. 
 

Næringseiendommer 

Kommunen kan pålegge næringseiendommer å koble på offentlig avløp selv om kostnadene 
overskriver 2,5 G, i tilfeller der andre løsninger ikke vurderes som tilfredsstillende, og dagens 
situasjon medfører fare for forurensning. 
 


