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KLAGE PÅ VEDTAK I FORURENSINGSSAK.  
 
Vedlegg: Klage på vedtak i delegasjonssak 396/18. 
                Bilder.  
                Dokumentasjon fra Oddvar Hagen gartneri og blomster as 
  
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 
SAMMENDRAG: 
Kommunen har mottatt varsel om mulig forurensing og virksomhet i strid med 
reguleringsplan for en fylling anlagt av Oddvar Hagen gartneri og blomster as. På 
grunnlag av innhentet dokumentasjon, vedtok kommunen i delegasjonssak 396/18 og 
ikke å ha grunnlag for å pålegge fjerning av massene. Etter ny områdereguleringsplan 
for Segalstad bru er virksomheten i tråd med formålet.  
 
Vedtaket er påklaget med grunnlag bl.a. i at klager mener kommunen ikke har 
kompetanse til å foreta riktige vurderinger. Administrasjonen foreslår at klagen avvises 
og at vedtaket opprettholdes.  
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Kommunen har mottatt varsel om mulig miljøkriminalitet og virksomhet i strid med 
reguleringsplan for fylling anlagt av Oddvar Hagen gartneri og blomster as på g/bnr 224/20 
og 224/21. Varselet er levert av Lasse Høiland og fyllingen befinner seg delvis på hans 
eiendom (g/bnr 224/20) Varselet er vedlagt bilder som bl.a. viser biter av asfalt, betong, 
armering og blomster. I varselet hevdes det at det tidligere er gravd ned miljøfarlig avfall og 
at det er foretatt brenning av avfall på tomten. I varslet anmodes kommunen om å pålegge 
Oddvar Hagen gartneri og blomster as å fjerne all masse på Høilands tomt og at massene blir 
håndtert etter miljøvernloven (forurensingsloven) med tilhørende forskrifter.  
 
Gausdal kommune har innhentet skriftlig informasjon fra Oddvar Hagen gartneri og blomster 
as om bruken av fyllingen. De forklarer at massene stammer fra utgraving av tomter, 
gårdsplasser o.l. som de betegner som «rene masser». Unntaksvis kan det være spor av asfalt, 
betongkapp og teglstein. Sprøytemidler og ulovlige planter har ikke vært dumpet.  
 
Befaring foretatt av Gausdal kommune har ikke avdekket annet avfall enn det som er 
dokumentert.  



  
 
 

  
 
 

 

 
Det foreligger en uløst tvist om oppfyllingen av tomten til Høiland. I forbindelse med 
opparbeidelse av nye bussholdeplasser og parkering til Fjerdum skole ble det derfor foreslått 
at massen på denne tomten skulle graves opp og benyttes som fyllmasse her. Forutsetningen 
var at det som burde vært levert til godkjent deponi ble sortert ut. Dette ble ikke akseptert av 
Høiland og derfor droppet.  
 
I vedtatte områdereguleringsplan for Segalstad bru er området avsatt til gartnervirksomhet.  
 
VURDERING: 
Vurdering og kommunens vedtak i første instans: 
Etter § 37 i lov om forurensing og avfall, kan kommunen gi pålegg om å rydde opp til den 
som har etterlatt, tømt eller oppbevart avfall i strid med loven.  
 
Selv om det kan hevdes at asfalt, betong og tegl burde vært deponert på annen måte, kan vi 
vanskelig si at dette er avfall som representerer noen stor forurensningsfare. Tvert i mot ser vi 
at slike materialer stadig oftere gjenbrukes i etablering av veier, plasser o.l.  
Ut fra foreliggende dokumentasjon og befaring har heller ikke kommunen grunn til å tro at 
fyllingen inneholder annen forurensing eller miljøfarlig avfall.  
 
Tomtetvisten om oppfyllingen er et privatrettslig anliggende som kommunen ikke tar stilling 
til. Til tross for dette, så vi det som en god løsning for alle parter at den delen av fyllingen 
som ligger på eiendommen til Høiland ble fjernet og sortert, for så bli brukt som fyllmasse i 
umiddelbar nærhet.  
 
Vedtak i delegasjonssak 396/18: 
Ut fra foreliggende dokumentasjon og befaring ser ikke Gausdal kommune å kunne gi Hagen 
gartneri og blomster as pålegg om fjerning av masser ut fra § 37 i forurensingsloven på 
eiendommen g/bnr 224/21.  
 
KLAGEBEHANDLING:  
Klage: 
Kommunen har mottatt en klage på vedtaket. Klagen er kommet innen fristen og klager har 
klagerett.  
Klager mener at vedtaket er uforsvarlig i henhold til Miljøvernloven, og at kommunen ikke 
har nødvendig kompetanse for å kunne foreta undersøkelser og trekke riktige konklusjoner. 
Klager mener derfor at jobben med undersøkelser må settes bort til et foretak som har 
kompetanse innenfor feltet.  
I tillegg til å klage på vedtaket som er gjort, mener klager at fyllingen er ulovlig anlagt og at 
kommunen har en dobbeltrolle i den forstand at kommunen selv har deponert masse i 
fyllingen.  
 
Vurdering av klagen: 
Etter forurensingslovens § 51 første ledd kan kommunen pålegge den som har, gjør eller setter 
i verk noe som fører til eller som det er grunn til å tro kan føre til forurensing, å sørge for eller 
bekoste undersøkelser eller lignende tiltak som med rimelighet kan kreves for å:  



  
 
 

  
 
 

 

a) fastslå om og i hvilken grad virksomheten fører eller kan føre til forurensing 
b) klarlegge årsaken til eller virkningene av inntrådt forurensing 
c) klarlegge hvordan forurensing skal motvirkes.  
 
Det å foreta en omfattende undersøkelse av fyllingen, med oppgraving og prøvetaking, vil 
medføre en betydelig kostnad,  som det er lite trolig at vil være forenelig med lovens 
intensjon om ‘tiltak som med rimelighet kan kreves’. Administrasjonen er av den oppfatning 
at den dokumentasjonen som foreligger i saken indikerer at det ikke er snakk om alvorlig 
forurensing som krever umiddelbare tiltak, og at et evt. pålegg om undersøkelser eller fjerning 
av masser ikke står i forhold til forurensingsomfanget.   
 
Fyllingen på g/bnr 224/21 er anlagt etter muntlig avtale med tidligere eier og ble i 2002 kjøpt 
av Gartnerhagen Eiendom AS. Bruken av g/bnr 224/20 har også vært avtalt muntlig med 
tidligere eier. Eiendommen er i gjeldene reguleringsplan avsatt til gartnervirksomhet. 
 
At kommunen etter avtale med Oddvar Hagen gartneri og blomster as har deponert masser på 
fyllingen er etter vår oppfatning ikke relevant i forhold til forurensningssaken.  
 
 
 
 
 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Klagen på vedtaket i delegasjonssak 396/18 tas ikke til følge og vedtaket i saken 
opprettholdes. 


