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Gnr 61 bnr 229 - Myrveien 4 - Pålegg om opprydding og fjerning av 
miljøfarlig avfall 
 
Saksbehandler: Lillann Skuterud Hansen Saksnr.: 14/01963-2 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 05.06.2014 

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Opprydding og fjerning av alt avfall på gnr 61 bnr 229 skal være utført innen 

01.07.2014. Pålegget gis med hjemmel i Forurensningsloven §§ 28 og 37. 
2. For fremtiden skal spillolje oppbevares forskriftsmessig slik at den ikke generer 

avrenning til grunnen.  
 
 
 
Ås, 22.05.2014 
 
Trine Christensen Arnt Øybekk 
Rådmann Teknisk sjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
HTM 
 
Behandlingsrekkefølge: 
HTM 
 
Vedlegg: 
Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6, 1. Varsel om pålegg om opprydding og 
fjerning av miljøfarlig avfall, 2. Utdrag fra Forurensningsloven 
 
 
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
Ingen 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Saksbehandler 
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SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
Det er både visuell og miljøfarlig forurensning på denne eiendommen. Spillolje renner 
ut i grunnen fordi det ikke oppbevares på forskriftsmessig måte. Eiendommen må 
pålegges opprydding innen en kort frist. Rutinene for oppbevaring av spillolje må 
endres for å unngå ytterligere forurensning. 
 
Fakta i saken: 
På gjeldende eiendom har det over tid blitt oppbevart avfall i form av bilvrak, bildekk, 
tønner med spillolje og annet kassert løsøre. Gjenstandene er å oppfatte som avfall 
etter Forurensningsloven § 27. Avfallet virker skjemmende og kan være til 
ulempe/skade for miljøet. Dette anses å være i strid med Forurensningsloven § 28.  
 
I brev av 06.05.2014 ble det gitt varsel om pålegg om opprydding og fjerning av 
miljøfarlig avfall. Frist for å gi tilbakemeldinger på varslet er 28. mai 2014. 
Rådmannen har ikke mottatt noen form for tilbakemeldinger, verken skriftlige eller 
muntlige, på varslet per 22. mai 2014. Dersom det kommer tilbakemeldinger innen 
gitte frist, vil disse bli ettersendt til HTM sine medlemmer i forkant av møtet.  
 
Eiendommen leies ut til ulike virksomheter. Bildene er tatt 05.05.2014. 
 
 
Vurdering: 
Med hjemmel i Forurensningsloven §§ 28 og 37, kan kommunen som 
forurensningsmyndighet gi pålegg om opprydding og fjerning av avfall. 
 
I tillegg til den visuelle forsøplingen, kommer det tydelig frem av vedlagte bilder, at 
det har rent spillolje på bakken over tid. Spilloljen generer forurensning til grunnen. 
Spilloljen oppbevares ikke på forskriftsmessig måte når dette skjer. Fatene som 
spilloljen oppbevares i, har ikke lokk, så ved regnvær flyter oljen og regnvannet over 
og renner på bakken. 
 
Rådmannen foreslår at kommunen med hjemmel i Forurensningsloven § 37 gir 
pålegg om at alt avfallet på eiendommen fjernes innen 01.07.2014. Vi mener at 
forurensningen er såpass alvorlig at det bør gis en kort frist. Eier ble varslet 
06.05.2014, og har derfor hatt mulighet til å ta tak i dette allerede før vedtaket fattes i 
HTM. Det bør også presiseres at spilloljen for fremtiden skal oppbevares på 
forskriftsmessig måte slik at det ikke renner spillolje til grunnen.  
 
Etter forurensningsloven § 73 kan kommunen fastsette tvangsmulkt til staten dersom 
pålegg etter loven ikke gjennomføres innen en gitt frist. Vi foreslår at dette tas opp i 
en egen sak dersom pålegget ikke gjennomføres innen gitt frist. 
 
Videre kan kommunen etter §§ 74 og 76 sørge for at det iverksettes 
oppryddingstiltak. Utgifter kommunen får i denne sammenhengen kan kreves dekket 
av den ansvarlige for forurensningen/forsøplingen. Vi foreslår at kommunen sørger 
for opprydding på eiendommen dersom dette ikke er gjennomført i regi av eier etter 
en viss tid med tvangsmulkt. Dette vil bli tatt opp i en eventuell sak om tvangsmulkt. 
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Økonomiske konsekvenser: 
Saken har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.  
 
Opprydding og fjerning av avfall på eiendommen vil ikke være en stor kostnad for 
eier. Spillolje leveres gratis på godkjente mottak. 
 
Alternativer: 
Rådmannen kan ikke se at det foreligger alternativer i denne saken. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Det er åpenbart at grunnen i området forurenses av spilloljen og tillegg er det visuell 
forsøpling. Rådmannen mener at det må gis et pålegg med en kort frist for å utbedre 
disse forholdene. Eier må sørge for at forurensningen ikke fortsetter. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Ja 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart. 
Pålegget skal være gjennomført innen 01.07.2014. 
 
 
 


