
 

 

FORURENSNINGSSAK PÅ ENGELAND. 

Oppsummering av saksgangen: 

13.07.07 Kommunen får henvendelse fra Fylkesmannen om at de har fått klager på forsøpling 

og utilfredsstillende avfallshåndtering. Fylkesmannen påpeker at det er kommunen 

som er forurensningsmyndighet og ber kommunen om å følge opp henvendelsen. 

13.09.10 Fylkesmannen sender brev til kommunen om at Fylkesmannen har vært på befaring, 

og konkluderer med at det er oppbevaring av objekter/avfall av slik art og omfang at 

det er i strid med forurensningsloven. Fylkesmannen påpeker på nytt at det er 

kommunens ansvar å følge opp saken. 

04.04.11 Kommunen sender forhåndsvarsel til Ole Jon Engeland om pålegg om opprydding.  

  Referert i planutvalget 29.04.11. Tatt til etterretning 

15.07.11 Kommunen sender pålegg om opprydding til Ole Jon Engeland, med informasjon om 

klagerett. Fylkesmannen og planutvalget i Gausdal er kopimottakere av brevet.  

  Referert i formannskapet 22.11.11. Tatt til etterretning. 

22.11.11 Notat fra administrasjonen ang. forurensningssak refereres  i formannskapet.  

Formannskapets vedtak: Formannskapet ber rådmannen om å gjennomføre 

prosessen slik at Gausdal kommune ivaretar sitt samfunnsansvar, jfr. det framlagte 

notat. Dette skal gjøres på en mest mulig skånsom måte. Formannskapet er 

inneforstått med den økonomiske risikoen kommunen tar. Formannskapet får saken 

tilbake til orientering eller behandling, -ettersom hvordan den utvikler seg. 

10.04.12 Kommunen sender brev og påpeker at pålegget ikke er etterkommet. Det varsles om 

at kommunen vil gjennomføre opprydding på eiers regning, og at registrering som 

grunnlag for anbudskonkurranse vil bli foretatt. 

  Referert i formannskapet  15.05.12. Tatt til etterretning. 

  Referert i planutvalget 04.05.12. Tatt til etterretning. 

23.04.12 Kommunen sender møtereferat fra møte der eier skal levere 5 kjøretøy og noe 

jernskrap innen 01.06.12. Dette som et forsøk på å få til en dialog der eier rydder opp 

selv. 

11.09.12 Kommunen sender innkalling til befaring/registrering. Det konkluderes med at eier 

ikke har levert mer enn ett kjøretøy, og at saken ikke er fulgt opp i henhold til referat 

fra forrige møte. Det varsles om at registrering vil iverksettes 17.09.12 kl. 11.00. 

13.09.12 Eier klager på igangsetting av registrering varslet i brev av 11.09.12. 

19.09.12 Kommunen avviser mottatte klage, samtidig som det opplyses om at klagen sendes til 

Fylkesmannen for endelig behandling. 

25.09.12 Kommunen oversender klagesaken til Fylkesmannen i Oppland for endelig 

behandling.  

09.09.13  Fylkesmannen sender brev til kommunen der det konkluderes med at klage (av 

13.09.12) avvises da vilkårene for å behandle saken ikke er til stede. 



28.0513 Kommunen oversender til eier resultatet fra registreringen hvor det gjøres 

oppmerksom på at gjenstandene er sortert i 2 grupper. En gruppe for det som 

foreslås fjernet, og en for det som det foreslås kan beholdes. Det bes om 

kommentarer/innvendinger på kommunens forslag. Det varsles også om at det i nær 

fremtid vil bli igangsatt anbudskonkurranse på fjerningen. 

Ole Jon Engelands gir ingen tilbakemelding til kommunen på forslaget, som da tolkes 

dithen at han ikke har noen merknader til oppsettet. 

  Referert i planutvalget 07.06.13. Tatt til etterretning. 

Juni 2013 Anbudskonkurranse for fjerning av gjenstander igangsettes. Etter alle de varsler, 

pålegg og muligheter Ole Jon Engeland har hatt til å rydde opp i saken anses dette 

som eneste mulighet for kommunen til å få ryddet opp i forholdet. 

11.06.13 Orientering for formannskapet om vedtak og videre prosess. Orienteringen ble tatt til 

etterretning. 

09.07.13 Kommunen sender brev til eier og varsler om at det vil bli gjennomført 

anbudsbefaring den 26.07.13 kl. 10.00.  

 

Det bemerkes generelt at eier har hatt klagemulighet på alle vedtak, og gitt mulighet til å 

kommentere kommunens forslag til hvilke gjenstander som skal fjernes. 

 

19.08.13 Frist for å levere anbud. 

21.08.13 Kommunen sender brev til tilbyderne om resultatet av konkurransen. 

06.09.13 Kommunen sender brev til eier om at anbudskonkurranse er gjennomført, og at det 

er skrevet kontrakt med AS Oppland Metall. Det varsles om at fjerning av gjenstander 

vil starte mandag 16.09.13. 

10.09.13 Formannskapet informeres under referatsaker om siste utvikling i saken og at 

kommunen iverksetter opprydding den 16.09.13. Formannskapet tar orienteringen til 

etterretning. 

13.09.13 Planutvalget informeres under referatsaker om siste utvikling i saken og at 

kommunen iverksetter opprydding den 16.09.13.  Planutvalget tar orienteringen til 

etterretning. 

17.09.13 Advokat Liv Krukhaug sender på vegne av eier begjæring om midlertidig forføyning til 

Sør-Gudbrandsdal tingrett. 

18.09.13 Sør-Gudbrandsdal tingretts beslutning er at arbeidene skal stanses, tidsbegrenset til 

inntil 3 mnd. Forføyningen bortfaller om ikke eier innen 22.09.13 stiller en sikkerhet 

på kr. 70 000.-. Gausdal kommune ilegges kr. 9 150.- i saksomkostninger til eier. 

 

 Gausdal kommune leverte krav om muntlige forhandlinger 

21.10.13 Tingretten 

 

25.10.13 Avgjørelse fra tingretten. Gausdal kommune får medhold. O.J.E. idømt 

saksomkostninger 

 

06.11.13 O.J.E. advokat gir beskjed om at det blir ryddet på dugnad i helgen. 

 



07.11.13 Møte med O.J.E. og advokaten for å se på muligheten til å få til en avtale. Viser seg 

vanskelig å få til.  

 

07.11.13 Kommunen leverer begjæring om midlertidig forføyning. For å stopp e 

ryddeaksjonen. 

 

07.11.13 Møte i formannskapet med orientering om saken og vedtak: 

 

1. Gausdal formannskap ønsker at det inngis begjæring om midlertidig forføyning 

med krav om at Engeland og hans samarbeidsparter ikke fjerner objekter som skal 

ryddes av Oppland Metall i henhold til kontrakt.  

2. Gausdal kommune legger til grunn at Oppland Metall starter sitt ryddearbeid som 

planlagt. 

3. I forbindelse med ryddingen plukker Gausdal kommune – utfra en 

rimelighetsvurdering - ut noen få gjenstander som kan stå igjen. 
 

08.11.13  O.J.E. leverer anke på tidligere kjennelse og ber om oppsettende virkning. 

Oppsettende virkning gis ikke. 

 

11.11.13 Oppland metall starter rydding, men må stanse da aksjonister sperrer adkomsten til 

gården. 

 

13.11.13 Ole Jon Engelands venneforrening ber om at de får rydde gården, og at Gausdal 

kommune avslutter sin aksjon. 

 

14.11.13 Tingretten gir Gausdal kommune medhold på alle punkt. O.J.E. skal gi Gausdal 

kommune og Oppland Metall fri tilgang til å rydde eiendommen. O.J.E. skal stanse 

egen rydding, og han ilegges kr 17 150.- i saksomkostninger. 

 

  O.J.E. forlanger muntlige forhandlinger samt oppsettende virkning på vedtak. 

  Tingretten avviser oppsettende virkning, noe som gir kommunen full anledning til å 

gjennomføre ryddingen. 

 

15.11.13 Kommunen tar henvendelsen fra Ole Jon Engelands venneforening på alvor, og 

foreslår et møte mandag 18.11.13 sammen med O.J.E. for å se på mulighetene til å 

komme frem til en minnelig løsning under forutsetning om at den private 

ryddeaksjonen innstilles. Dette avvises kontant fra Engeland, han ønsker ikke et slik 

møte.  

 Ryddeaksjonen fortsetter ulovlig av støttegruppen, og kommunen sender brev til 

Engelands advokat der det understrekes at fjerning av objekter må stanses straks. 

Engelands advokat svarer at kommunens brev er mottatt og foreholdt Ole Jon 

Engeland. Engeland oppholder seg ikke på gården. Den oppryddingen som nå 

angivelig foregår, er etter det opplyste, helt utenfor hans kontroll. 

 



18.11.13 Sorenskriveren i Sør-Gudbrandsdal tingrett erklærer seg inhabil i saken, og 

oversender den til tingretten på Gjøvik. Dette på grunn av et avisinnlegg fra 

Naturvernforbundet. Ektefellen til sorenskriveren sitter i styret i Naturvernforbundet. 

 

19.11.13 Oppland Metall starter opp igjen ryddingen med bistand fra politiet. Men politiet 

trekker seg plutselig tilbake for å avklare jussen rundt sorenskriverens inhabilitet. 

Kommunen velger da å avbryte ryddingen fordi aksjonister på ny møter opp og 

situasjonen føles usikker. 

 

 

 

 


