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Gnr 16 bnr 1 - Haug gård - Arealbruk i strid med reguleringsbestemmelsene - 
Varsel om krav om retting og pålegg om tvangspunlkt 
 

Saken gjelder: 

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.  

 

Forhåndsvarsel om pålegg om retting: 

I henhold til plan- og bygningsloven (pbl) § 32-2, gis det med dette varsel om at 

bygningsmyndigheten med hjemmel i pbl § 32-3, kan fatte vedtak om pålegg om 

retting, dersom ikke forholdet er brakt i lovlige former ved å tilbakeføre området i tråd 

med gjeldende reguleringsbestemmelser innen 01.09.2014. Bygningsmyndigheten 

må underrettes skriftlig når området er tilbakeført til sitt opprinnelige formål og det må 

vedlegges kvittering fra godkjent mottak.   
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Forhåndsvarsel om tvangsmulkt: 

I henhold til pbl § 32-2, gis det med dette varsel om at bygningsmyndigheten med 

hjemmel i pbl § 32-5, kan fatte vedtak om ilegging av tvangsmulkt, dersom området 

ikke er tilbakeført til sitt opprinnelige formål innen 01.09.2014 og kommunen ikke har 

mottatt dokumentasjon om dette. Tvangsmulkten vil bli fastsatt som dagmulkt på kr. 

10.000,- pr. dag. Tvangsmulkten anses å stå i rimelig forhold til ulovligheten og vil 

være basert på en konkret skjønnsmessig vurdering, jf. § 32-10. 

 

 

Begrunnelse for varsel om pålegg om retting og tvangsmulkt 

 

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.  

 

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 det 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. 
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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.  

 

Strid med forurensningsloven tilsier at kommunen ikke vil kunne innvilge noen 

fremtidig dispensasjon til tiltaket.  

 

På denne bakgrunn, med avgjørende vekt på at tiltaket er i strid med 

reguleringsbestemmelsene, varsles det om at det vil bli vurdert å gi pålegg om retting 

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

01.09.2014. Urene masser skal fjernes og leveres til godkjent mottak. Leveringen må 

dokumenteres med kvitteringer. Området skal tilbakeføres til landbruksområde for 

jordproduksjon og fangdam.  

 

Når området er tilbakeført og dette er dokumentert overfor kommunen, vil kommunen 

innkalle til møte for å diskutere videre drift på eiendommen. Det vil blant annet bli 

diskutert kommunalt tilsyn, kontroll og loggføring av massemottak, etablering av bom 

på begge sider av eiendommen, samt overvåknings- og analyseprogram. 

Vegetasjonsskjerm av trær på vestsiden vil også bli diskutert.  

 

Grunneiers rettigheter 

Grunneier har rett til å uttale seg før det blir fattet vedtak om pålegg om retting og 

ileggelse av tvangsmulkt. Frist for uttalelse settes til 24.07.2014, jf. pbl 32-2. 
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Med hilsen 

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