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Gnr 107 bnr 344 - Ulveleina 9 - Pålegg om opprydding 
 
Saksbehandler: Lillann Skuterud Hansen Saksnr.: 14/02801-6 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 16.10.2014 

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Opprydding og fjerning av alt avfall på/ved gnr 107 bnr 344 skal være utført innen 
15.11.2014. Pålegget gis med hjemmel i forurensningsloven §§ 28 og 37, og rettes 
mot fester av eiendommen. 
 
 
Ås, 01.10.2014 
 
Trine Christensen Jan Fredrik Aarseth 
Rådmann Seksjonsleder VAR 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
HTM 
 
Behandlingsrekkefølge: 
HTM 
 
Vedlegg:  
1. Varsel om pålegg om opprydding og fjerning av avfall på eiendommen,  
2. Svarbrev fra Jacobsen/Borge. Unntatt offentlighet jf. offl. § 24.2.  
3. Ås kommunes svar på brev av 08.09.2014,  
4. Utdrag fra forurensningsloven  
5. Foto fra baksiden av hytta 230914  
6. Foto fra innkjørsel fra Ulveleina 040814  
7. Foto avfall langs sti 040814  
8. Foto innkomst hytta 230914  
9. Foto langs sti 230914 
 
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
Nei 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Saksbehandler 
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SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
Avfallet på/ved eiendommen virker skjemmende jamfør forurensningsloven § 28. En 
del av avfallet ligger langs tursti fra Ulveleina og inn i skogen. Mye av avfallet ligger 
på eiendommen Ulveleina 9, som er en festetomt. Det ligger også en del avfall på 
eiendommen til Hallager Juel som er grunneier i området. Det gis pålegg om 
opprydding og fjerning av avfall innen 15.11.2014. 
 
Fakta i saken: 
På gjeldende eiendom oppbevares det avfall, jamfør foto. Det dreier seg om ulike 
typer avfall og mye ligger i sekker eller under presenninger. Det er også en del 
kanner/flasker med ulikt innhold. 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. En del av avfallet 
ligger langs tursti i området og må derfor passeres av turgåere for å komme fra 
Ulveleina og inn i skogen. 
 
I brev av 22.08.2014 ble det gitt varsel om pålegg om opprydding og fjerning av 
avfall. Frist for å gi tilbakemeldinger på varselet var 12. september 2014. Vi har 
mottatt tilbakemelding i form av vedlagte brev av 08.09.2014. Rådmannen mener at 
brev av 08.09.2014 ikke inneholder elementer som tilsier at det ikke skal gis pålegg 
om opprydding og fjerning av avfall. 
 
Saksbehandler var på befaring 23.09.2014, og det er ikke foretatt noen opprydding 
siden de første bildene ble tatt 04.08.2014.  
 
Eiendommen er registrert som en hytte, og i følge eier brukes den ikke som bolig. I 
følge matrikkel er Jan Helge Jacobsen fester av eiendommen, men den disponeres 
av Håkon Borge. Ås Kommune forholder seg til Jacobsen som er rettighetshaver i 
matrikkel.  
 
 
Vurdering: 
Med hjemmel i Forurensningsloven §§ 28 og 37, kan kommunen som 
forurensningsmyndighet gi pålegg om opprydding og fjerning av avfall. 
 
Rådmannen foreslår at kommunen med hjemmel i forurensningsloven §§ 28 og 37 
gir pålegg om at alt avfallet på eiendommen ryddes og fjernes innen 15.11.2014. Eier 
ble varslet 22..08.2014, og har derfor hatt mulighet til å ta tak i dette allerede før 
vedtaket fattes i HTM.  
 
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 
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for opprydding på eiendommen dersom dette ikke er gjennomført i regi av fester etter 
en viss tid med tvangsmulkt. Dette vil bli tatt opp i en eventuell sak om tvangsmulkt. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Saken har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.  
 
Opprydding og fjerning av avfall på eiendommen vil ikke være en stor kostnad for 
eier, men det vil være arbeidskrevende.  
 
Alternativer: 
Rådmannen kan ikke se at det foreligger alternativer i denne saken. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Avfallet på/ved eiendommen virker skjemmende og det kan være fare for 
forurensning. Rådmannen mener det må gis pålegg for å utbedre disse forholdene.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Ja 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Pålegget skal være gjennomført innen 15.11.2014. 
 
 
 


