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Gnr 16 bnr 1 - Haug gård - Arealbruk i strid med reguleringsbestemmelsene - 
Plan R-256 – Pålegg om retting og stans/opphør med øyeblikkelig virkning 
 

Det vises til forhåndsvarsel om pålegg om retting og ilegging av tvangsmulkt sendt 

26.06.2014 (vedlegg 1) 

 

I varselet ble det vist til ulike masser på det regulerte området av eiendommen som 

er i strid med gjeldende reguleringsbestemmelser og bestemmelser i 

forurensningsloven.  

 

På grunnlag av strid med reguleringsbestemmelsene ble det i medhold av pbl. § 32-2 

forhåndsvarslet at det med hjemmel i pbl. §§ 32-3 og 32-5 kan bli fattet pålegg om 

retting og ilegging av tvangsmulkt dersom forholdet ikke er brakt i lovlige former og i 

tråd med gjeldende reguleringsbestemmelser. Hjemmelshaver ble bedt om å fjerne 

urene masse og levere disse til godkjent mottak innen 01.09.2014.  

 

Det ble videre stilt krav om skriftlig tilbakemelding når området er tilbakeført til sitt 

opprinnelige formål.  

 

Ås kommune har ikke mottatt slik skriftlig tilbakemelding innen fastsatt frist.  

Representanter fra bygg- og geodataavdelingen og avdeling for plan og utvikling, 

samt landbrukssjefen i Follo var derfor på befaring på Haug gård den 11.09.2014.  

 

Under befaringen ble det slått fast at hjemmelshaver har gjort lite eller ingenting for å 

rydde opp i det regulerte området (vedlegg 2). 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. Det 
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presiseres at slike masser ikke betegnes som rene jordmasser, jf. 

reguleringsbestemmelsene § 3 b). Det skal kun tilføres rene jordmasser til området.  

 

Det er klart at kravet om å rydde opp i det regulerte området ikke er etterfulgt. 

Bygningsmyndigheten finner på dette grunnlag å måtte fatte vedtak om pålegg om 

retting med sikte på å få brakt forholdet i lovlige former. Ilegging av tvangsmulkt vil bli 

behandlet på neste møte i hovedutvalg for teknikk og miljø.  

 

Pålegg om retting 

 

Plan- og bygningsloven § 32-3, 1.ledd, sier følgende:  

«Ved forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven, kan plan- 

og bygningsmyndigheten gi den ansvarlige pålegg om retting av det ulovlige forhold, 

opphør av bruk og forbud mot fortsatt virksomhet, samt stansing av arbeid.» 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i pbl § 32-3 gis det pålegg om at metallgjenstander, plast, sprengstein, 

betong, asfalt og andre masser som må betegnes som urene masser umiddelbart og 

senest innen 30.09.2014 fjernes fra det regulerte området.  

 

Bygningsmyndigheten skal underrettes skriftlig når arbeidet er ferdig tilbakeført og vil 

komme på ny befaring 30.09.2014 kl. 13.00 

 

Ilegging av tvangsmulkt 

 

Som et av virkemidlene i pbl. for å få gjennomført pålegg, er det i § 32-5 gitt hjemmel 

for ilegging av tvangsmulkt. Pbl § 32-5, 1. ledd, 1. setning sier følgende:  

«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. Det 

opplyses i den forbindelse om at det i forhåndsvarselet ble informert om mulig 

dagmulkt på kr. 10.000,- pr. dag. Hvorvidt denne størrelsesorden blir fastholdt eller 

oppjustert blir gjenstand for nærmere vurdering i hovedutvalg for teknikk og miljø. 

Saken vil legges frem på neste møte.  
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Plan- og bygningsloven § 32-4 sier følgende:  

«Om nødvendig kan plan- og bygningsmyndighetene gi den ansvarlige pålegg om 

stans av arbeid eller opphør av bruk med øyeblikkelig virkning. Slikt pålegg kan gis 

uten forhåndsvarsel»  

 

Hjemmelshaver har tatt inn sprengstein som benyttes til jordproduksjon og 

jordsortering. Sprengsteindeponi er i strid med reguleringsbestemmelsene, da slik 

stein ikke kan regnes som «rene jordmasser». Hjemmelshaver er i en prosess med 

avdeling for plan og utvikling for å få endret reguleringsbestemmelsene, slik at han 

kan fortsette å ta inn sprengstein. Per dags dato er imidlertid inntak av sprengstein i 

strid med gjeldende bestemmelser, og denne bruk av området er således ulovlig.  

 

Vedtak: 

På dette grunnlag og med hjemmel i pbl. § 32-4 gis det pålegg om opphør av bruk 

med øyeblikkelig virkning. Det skal ikke tas inn sprengstein eller andre masser som 

betegnes som «urene» på eiendommen før dette eventuelt blir avklart i nye 

reguleringsbestemmelser. Det tillates kun inntak av «rene jordmasser» på 

eiendommen.  

 

Dersom mer sprengstein og andre urene masser tas inn på eiendommen vil det bli 

vurdert øvrige sanksjoner. Dette vil bli forhåndsvarslet.  

Alle masser som tas inn på eiendommen skal loggføres og kunne legges frem ved 

kommunalt tilsyn. Det presiseres at kommunen kan føre uanmeldt tilsyn.  

 

Praktisk informasjon 

 

Det er hjemmelshavers eget ansvar å sørge for at reglene i pbl. blir overholdt. 

Pålegg kan etter pbl § 32-3, 4. ledd, tinglyses som heftelse på eiendommen dersom 

pålegget ikke etterkommes.  

 

Myndighet: 

Saken er behandlet og avgjort administrativt, med unntak av tvangsmulkt som skal 

behandles politisk i hovedutvalg for teknikk og miljø.  

 

Klageadgang: 

Påleggene er 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 den som har truffet vedtaket. Den 

skal være undertegnet, angi vedtak det klages over, de endringer som ønskes, og de 

Pålegg om opphør av bruk med øyeblikkelig virkning 
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grunner man vil anføre for klagen. Forvaltningsloven § 18 gir partene rett til å se 

sakens dokumenter, dersom ikke annet følger av § 19. 

 

 

Med hilsen 

 
 
  
Arve Bekkevard Silje Marie Raad 
Leder av Bygg- og geodataavdelingen Byggesaksbehandler 
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