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Gnr 16 bnr 1 - Haug gård - Arealbruk i strid med 
reguleringsbestemmelsene - Plan R-256 - Vedtak om tvangsmulkt  
 
Saksbehandler: Silje Marie Raad Saksnr.: 14/02598-10 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 25.09.2014 

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Som et virkemiddel for å få gjennomført administrativt vedtak om pålegg om retting 
på Haug gård gnr. 16 bnr. 1 ilegges tvangsmulkt i medhold av pbl. § 32-5. Mulkten 
blir satt som dagmulkt på kr. 10.000,- per dag, og vil begynne å løpe fra 30.09.2014 
dersom de urene massene ikke er fjernet innen denne frist.  
 
Ås, 22.09.2014 
 
Trine Christensen Arve Bekkevard 
Rådmann Leder for bygg- og geodata 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Vedlegg: 
Vedlegg 1: Kontrollrapport Fylkesmannen i Oslo og Akershus - Miljøvernavdelingen, 
Vedlegg 2: Tilsynsrapport 13.06.2014 - Plan og utvikling , Vedlegg 3: 
Reguleringsbestemmelser R-256, Vedlegg 4: Situasjonskart 16/1 reg.pl, Vedlegg 6: 
Bilder fra befaring 11.09.2014, Vedlegg 7: Pålegg om retting og opphør av bruk med 
øyeblikkelig virkning, Vedlegg 5: Varsel om krav om retting og pålegg om 
tvangsmulkt 
 
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
Samtlige dokumenter  
 
Vedtak i saken sendes til: 
Grunneier Per Ove Siggerud 
Ås kommune – Avdeling for plan og utvikling 
Ås kommune – Kommunalteknisk avdeling 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus – Miljøvernavdelingen 
Akershus Fylkeskommune – Kulturminneavdelingen 
Landbrukskontoret i Follo – Lars Martin Julseth  
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SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
 
Under befaring på gnr. 16 bnr. 1, Haug gård i Ås kommune den 17.12.2013 (vedlegg 
1), samt befaring den 13.06.2014 (vedlegg 2) ble det avdekket masser på 
eiendommen som er i strid med gjeldende reguleringsbestemmelser for området 
(vedlegg 3), samt bestemmelser i forurensningsloven.  
 
Det ble funnet veisop, masser fra tømming av sandfang, boreslam og masser fra 
byggevirksomhet. Det ble avdekket store mengder avfall både på overflaten og 
blandet inn i massene. Avfallet bestod av metallgjenstander, trevirke, elektriske 
kabler, plast, tøy, teglstein, sprengstein, betong og asfalt. Massene blir blandet 
sammen, soldet og solgt som mat- og hagejord.  
 
Massene befant seg i nesten hele felt L2 og rundt fangdammen i felt L3 (vedlegg 4). 
Denne type bruk av eiendommen er i strid med gjeldende reguleringsbestemmelser 
for området.  
 
På dette grunnlag ble det forhåndsvarslet at det i medhold av plan- og bygningsloven 
(pbl) §§ 32-2 og 32-3 kunne fattes vedtak om pålegg om retting og pålegg om 
tvangsmulkt dersom ikke forholdet ble brakt i lovlige former ved å tilbakeføre området 
i tråd med gjeldende reguleringsbestemmelser innen 01.09.2014 (vedlegg 5) 
 
Det ble stilt krav om skriftlig tilbakemelding når området var tilbakeført til sitt 
opprinnelige formål.  
 
Fakta i saken: 
 
Strid med gjeldende regelverk: 
Reguleringsplan for brannstasjonen og Haug gård, plan R-256 
 
Eiendommen på gnr. 16 bnr. 1 faller inn under reguleringsplan for brannstasjonen 
m.m. på Haug gård, plan R-256. De omtalte masser ble avdekket i felt L2 ved 
skråningen mot brannstasjonen, og i felt L3. Disse områdene er avsatt til 
landbruksområde med underformål jordproduksjon og fangdam.  
 
I reguleringsplanens punkt 3 bokstav a) heter det at:  
«landbruksområde L2 (..) skal benyttes til jordproduksjon/jordsorteringsanlegg 
(..).» 
 
Videre følger det av bestemmelsens bokstav b) at:  
«det skal bare tilføres rene jordmasser til området.»  
 
De omtalte masser kan ikke regnes som «rene jordmasser». Med rene jordmasser 
forstås stedbunden naturlig, mineralsk jord- og løsmasse som grus, sand, stein og 
leire. Massene skal ha naturlig tilknytning til det konkrete området. Massene som ble 
observert på eiendommen under befaringen omfattes ikke av denne definisjonen og 
er dermed i strid med reguleringsbestemmelsene.  
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Hensynssone H570_3  
Området faller også inn under hensynssone H570_3 for bevaring av natur- og 
kulturmiljø. Det er et stort antall automatisk fredete kulturminner i området. Hensynet 
til disse samt jordressurser og naturmiljøet ellers i området innebærer at området 
ikke skal benyttes til ethvert tiltak, men kun til tiltak i samsvar med dette formålet. Da 
deponering og fylling strider med disse verdier, er tiltaket i strid med hensynssone 
H570_3.  
 
Akershus Fylkeskommune har uttalt at det skal utføres arkeologisk registrering av 
området i medhold av kulturminneloven § 9 før tiltak igangsettes på eiendommen. 
Kommunen er ikke informert om at slik registrering er gjort. 
 
Forurensningsloven § 28 jf. § 7  
Det følger av forurensningsloven § 28 at:  
 
«Ingen må tømme, etterlate, oppbevare eller transportere avfall slik at det kan virke 
skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet»  
 
Forurensningsloven § 28 gjelder blant annet oppbevaring av avfall på egen eiendom. 
Under befaring på eiendommen den 13.06.2014 ble det stadfestet at massene som 
produseres og lagres på eiendommen ikke er rene. Det er rester av både betong, 
plast og knust teglstein i massene. Dette er klart avfall som kan være til skade eller 
ulempe for miljøet.  
 
Videre er det registrert erosjon og avrenning fra fyllingene og påvist forurensing av 
vassdraget nedenfor. Blant annet har vannprøver tatt ut av kommunalteknisk 
avdeling vist forhøyde fosforverdier.  
 
Grunneier har således klart satt i verk tiltak som medfører fare for forurensning jf. § 
28 jf § 7. Tiltaket er derfor i strid med forurensningsloven.  
 
Dagens situasjon:  
 
Ås kommune har ikke mottatt skriftlig bekreftelse på at området er tilbakeført i tråd 
med reguleringsbestemmelsene innen fastsatt frist.  
 
Representanter fra bygg- og geodataavdelingen og avdeling for plan og utvikling, 
samt landbrukssjefen i Follo var derfor på ny befaring på Haug gård den 11.09.2014.  
 
Under befaringen ble det slått fast at grunneier har gjort lite eller ingenting for å rydde 
opp i det regulerte området (vedlegg 6). Urene masser som ble avdekket ved forrige 
befaring ble funnet urørt på samme plass som sist, og det lå fortsatt 
metallgjenstander, plast, sprengstein, betong og asfalt fordelt i massene.  
 
Kravet om å rydde opp i det regulerte området er dermed ikke etterfulgt.  
 
Bygningsmyndigheten har derfor i medhold av pbl. § 32-3 fattet administrativt vedtak 
om pålegg om retting med sikte på å få brakt forholdet i lovlige former. Grunneier 
skal innen 30.09.2014 fjerne metallgjenstander, plast, sprengstein, betong, asfalt og 
andre masser som må betegnes som urene masser fra eiendommen.  
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Som et av virkemidlene for å få gjennomført dette pålegget finner rådmann det 
nødvendig å ilegge tvangsmulkt i medhold av pbl. § 32-5.  
 
I pbl § 32-5, 1. ledd, 1. setning heter det:  
«Ved forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven kan plan- 
og bygningsmyndighetene fastsette tvangsmulkt for å få gjennomført gitte pålegg, 
herunder forbud, innen en særskilt angitt frist.»  
 
Tvangsmulkt kan ilegges som engangsmulkt eller som løpende dagmulkt.  
 
Rådmannens vurdering av tvangsmulkten: 
Grunneier har selv erkjent at han har drevet med deponering i strid med 
reguleringsbestemmelsene i mange år. Denne bruk av eiendommen har fortsatt til 
dags dato.  
 
Vedtak om retting er et enkeltvedtak og skal forhåndsvarsles. Det understrekes at 
grunneier i brev av 26.06.2014 ble varslet om pålegg om retting dersom forholdet 
ikke ble brakt i lovlige former innen 01.09.2014. Dette krav ble ikke etterkommet.  
 
Rådmann kan ikke se at det er særlige formildende omstendigheter rundt den 
ulovlige bruken av eiendommen som har skjedd på Haug gård. Det er alvorlig at 
deponeringen har skjedd i strid med reguleringsbestemmelsene og at den har skjedd 
på område som har særskilt vern.  
 
Det er fattet administrativt vedtak 18.09.2014 om opphør av bruk med øyeblikkelig 
virkning, jf. pbl. § 32-4. Dette innebærer at grunneier ikke har lov til å ta imot 
sprengstein eller andre masser som betegnes som «urene» på eiendommen før 
dette eventuelt blir avklart i nye reguleringsbestemmelser. Det opplyses i den 
forbindelse om at grunneier er i prosess med avdeling for plan og utvikling for å få 
endret reguleringsbestemmelsene slik at han kan fortsette denne bruken av 
eiendommen.  
 
Per dags dato er denne situasjonen  et grovt brudd på reguleringsbestemmelsene og 
forurensningsloven. Grunneier har lenge vært klar over at denne typen bruk av 
eiendommen er i strid med bestemmelsene og har likevel fortsatt driften. Rådmann 
mener dette er kritikkverdig.  
 
Etter Direktorat for byggkvalitet sin temaveileder om tilsyn 02.10.2012 skal 
tvangsmulktens form og størrelse fastsettes på grunnlag av en konkret vurdering i 
den enkelte sak.  
 
Veilederen fastsetter: 
    «Dess mer alvorlig overtredelsen er, desto større beløp bør fastsettes. Det skal 
ved utmålingen av tvangsmulkt tas særlig hensyn til graden av eventuell uaktsomhet, 
grovheten av bruddet og mulige fordeler av overtredelsen (..) 
 
Videre: 
Tvangsmulkten må settes så høyt at den oppfordrer til rettidig oppfyllelse av 
pålegget. På den annen side skal den ikke ramme urimelig hardt. Hva som er 
uaktsomt og hva som er en grov overtredelse beror både på hvem som har utført 
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tiltaket, tiltakets art og i hvilket område det er oppført. (..) Ulovligheter i LNF-områder, 
hensynssoner eller i byggeforbudssoner vil lettere kunne anses som grove enn 
tilsvarende tiltak i for eksempel byggeområder.  
 
Rådmannen finner å vektlegge det faktum at ulovligheten har funnet sted i 
hensynssone H570_3, noe som øker forholdets alvorlighetsgrad. Videre finner 
rådmann grunn til å vektlegge den nevnte fare for langvarig forurensning og ikke 
minst forholdets varighet. Grunneier har ikke lagt skjul på at driften har foregått i 
mange år.  
 
Rådmann finner det kritikkverdig at grunneier vel vitende om tiltakets ulovlighetsgrad 
valgte å overse de krav som ble stilt i forhåndsvarselet datert 26.06.2014. 
 
Grunneier har ikke lagt skjul på at han har hatt gode inntekter av deponiet, da 
spesielt med hensyn til mottak av sprengstein som anses som urene masser.  
 
På dette grunnlag, og med avgjørende vekt på de verdier som ligger til grunn for 
hensynssonen i område samt forurensningslovens bestemmelser finner rådmann at 
en dagmulkt på kr. 10.000,- ikke anses som urimelig.   
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmann fastsetter en frist til 30.09.2014 for fjerning av de urene massene, jf. pbl. § 
32-3. De urene massene skal leveres til godkjent mottak.  
 
Som et virkemiddel for å få gjennomført dette pålegget ilegges tvangsmulkt i 
medhold av pbl. § 32-5. Mulkten blir satt som dagmulkt på kr. 10.000,- per dag, og vil 
begynne å løpe fra 30.09.2014 dersom de urene massene ikke er fjernet innen 
denne frist. 
 
Klageadgang: 
Vedtak om tvangsmulkt er et enkeltvedtak og kan påklages til fylkesmannen, jf. 
forvaltningslovens kap. VI og plan - og bygningsloven § 1-9. Klagefristen er 3 uker 
regnet fra den dag brevet kom frem til den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at 
klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til bygg- og 
geodataavdelingen i Ås kommune. Den skal være undertegnet, angi vedtak det 
klages over, de endringer som ønskes, og de grunner man vil anføre for klagen. 
Forvaltningsloven § 18 gir partene rett til å se sakens dokumenter, dersom ikke annet 
følger av § 19. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Vedtaket trer i kraft med umiddelbar virkning 
 
 
 


