
Fra: Håkon Mathiesen <Mathiesen@dalan.no> 
Sendt: 15. juni 2018 09:43 
Til: Anita Lerfald Vedum 
Kopi: 'Lasse Virik'; 'Karine Ugland Virik' 
Emne: SV: avløp 
 
Hei, 
 
Jeg viser til tlf. samtale for noen minutter siden. 
 
Som kjent, forutsetter utkastet til utbyggingsavtale påkobling til off. VA. Kommunen aksepterer 
imidlertid påkobling til privat anlegg. 
 
Jeg har gjort noen undersøkelser hva gjelder påkobling til off. anlegg. Skal det gjøres må vi over 
tredjemanns eiendom, om det lar seg gjøre vites ikke. 
 
Jeg ber om at avtalen endres slik at begge mulighetene for tilkobling står åpne. 
 
Mvh 
 
Håkon Mathiesen 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen/best regards 
 
Håkon Mathiesen  
Advokat │Partner 
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Fra: Anita Lerfald Vedum <anita.lerfald.vedum@oyer.kommune.no>  
Sendt: 7. juni 2018 09:36 
Til: Håkon Mathiesen <Mathiesen@dalan.no> 
Emne: avløp 
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Hei. 
Det stemmer som du påpekte, at det er Liesetra Infra sitt anlegg som er nærmest BF6. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Anita L. Vedum 
Arealplanlegger  

 
Øyer kommune 
Kongsvegen 325 – Tingberg, 2636 Øyer 
Tlf: +47 61268163 
 
e-post: anita.lerfald.vedum@oyer.kommune.no 
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