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G/BNR 75/3 I ØYER - PÅLEGG OM TILTAK FOR Å HINDRE FORURENSNING  
JF. FORSKRIFT OM GJØDSELVARER AV ORGANISK OPPHAV, VARSEL OM 
GEBYR ETTER FORURENSNINGSLOVEN  
 
 
Saken er behandlet som saksnr   64/20. 
 
Vedlegg: Godkjenning av nydyrking, arkivsak 11/797 
 
Viser til telefonsamtale ca. kl. 15.00 i går 03.11.2020 og i dag ca. kl 08.30. Viser også til 
vedtak om godkjenning av plan for massedeponering/nydyrking på eiendommen Nordre 
Slettjordet g/bnr 75/3 i Øyer kommune av 08.07.2011. 
 
Underveis til en befaring ble kommunen i går oppmerksom på at det hadde oppstått en mulig 
forurensningssituasjon på denne dyrkingsparsellen som ligger inntil Vestsidevegen bak tidl. 
Gausdal/Bruvoll. På arealet som er godkjent for massedeponering/nydyrking observerte vi at 
fyllingstiltaket i hovedsak må anses som ferdig. Fyllinga består i hovedsak av 
stein/grusmasser. Det ble observert noe betongrester og skrapjern/armeringsjern i nordvestre 
fyllingskant.  
 
Videre er det anbrakt anslagsvis 50-100 traktortilhengerlass med en blanding 
mineralsk/organisk masse som er tippet mer eller mindre systematisk over hele dette arealet. 
Ut fra kart har vi målt arealet til om lag 5 daa. De anbragte massene ble vurdert til å bestå av 
talle (husdyrgjødsel blandet med halm, flis mm), jord og steinmasser samt en stor mengde 
plastikkrester.  
 
Videre observerte vi at bekken som renner langs gardsvegen til Søre Slettjordet og Sletten 
førte store vannmengder. Disse vannmengdene, sammen med overflatevann fra jordet på Søre 
Slettjordet, renner gjennom stikkrenna under denne vegen og inn på ditt dyrkingsfelt. Vannet 
brer seg så utover det laveste partiet på dyrkingsfeltet hvorpå det renner mellom og gjennom 
haugene med anbragte masser. Vannet renner nordvestover før det går ned i de lave partiene 
nordvest for det oppfylte arealet og infiltreres i grunnen der. Det ble ikke observert vann 
videre nordvestover mot nabogrensa til eiendommen g/bnr 73/2. Det har kommet svært mye 



 

nedbør de siste dagene, noe som forklarer unormalt høy vannføring i lokale bekker og elver. 
Se bilder under. 

 
 
Kommunen foretok ny befaring i dag ca kl. 07.40. Det rant fortatt vann gjennom området med 
anbragte masser. Vannføringen var noe redusert i forhold til i går. 
 
Forskrift om gjødselvarer av organisk opphav mv (gjødselvareforskriften).  
Lagring og bruk av husdyrgjødsel er regulert gjennom gjødselvareforskriften. Kapittel 6 
omhandler lagring.  
 
§18 første ledd sier følgende: «Anlegg for husdyrhold og lagring av husdyrgjødsel/avløpsslam 
må ikke plasseres på flomutsatte områder eller så nær vassdrag, brønn eller annet 
vannforsyningssystem at det medfører fare for forurensning.» 
 
§19 fjerde ledd sier følgende: «Gjødselvare med mer enn 25% tørrstoff, og som omdannes 
under lagringsperioden, kan lagres direkte på bakken. Slike hauger skal skjermes mot 
overflatevann. Kommunen kan stille krav om skjerming mot nedbør.» 
 
§ 32 første og andre ledd sier følgende: «Tilsynsmyndigheten(e) kan pålegge virksomheten å 
rette forhold som er i strid med denne forskriften eller med vedtak gitt i medhold av denne 
forskriften, eller kan føre til skader eller ulemper for de hensyn nevnt i § 1. 
 
For å sikre at bestemmelsene i denne forskriften eller vedtak i medhold av forskriften blir 
gjennomført, kan det fastsettes forurensingsgebyr i medhold av forurensingsloven § 73, 
tvangsgebyr i medhold av jordloven § 20. Der det er gitt pålegg om retting i medhold av 
kommunehelsetjenesteloven § 4a-8 kan det ilegges tvangsmulkt i medhold av 
kommunehelsetjenesteloven § 4a-9.» 
 
Godkjenning av plan for massedeponering/nydyrking: 
Kommunen godkjente plan for massedeponering/nydyrking den 08.07.2011. Fra 
saksutredningen kan en lese bl.a. følgende: 
 
(…)Ifølge søker er planen å foreta en oppfylling av omsøkte areal med overskuddsmasser 
(d.v.s skogbunnsmasser) fra Tingberg Industriområde som ligger på motsatt side (østsiden) av 
fylkesveg 319 like sørøst for Gausdal-Bruvoll BA.(…) 
 
(…)Blir oppfyllingen på mer enn 3 meter er tiltaket etter Plan & Bygningslovens § 20-1 k  



 

søknadspliktig og det skal innsendes full søknad til Øyer kommune før tiltaket starter opp.  
Avvik fra opprinnelig terrengnivå beregnes ut fra høydeforskjeller i forhold til terrenget før  
tiltaket ble påbegynt.(…) 
 
(…)For å unngå fremtidige problemer med dette sigevannet i forbindelse med oppfylling av 
parsellen med skogbunnsmasser har søker planer om å anlegge ei steinfylt grøft langs 
ovennevnte forsenking. Grøfta skal avsluttes i god avstand fra naboeiendommen for å unngå 
at sigevann når denne eiendommen. I begynnelsen av den steinfylte grøfta er det planer om å 
anlegge et sandfang. Når grøfta er fylt opp med åkerstein/pukk skal det legges duk oppå 
steinfyllingen før påkjøring med skogbunnsmasser tar til. Etter at oppfyllingsarbeidet er 
avsluttet har søker planer om å få tilkjørt et ca. halvmeter tykt lag med finere jordmasser over 
hele den oppfylte parsellen.(…) 
 
Det er fattet vedtak om tillatelse til å gjennomføre framlagte plan. Det minnes om følgende 
vilkårspunkter: 
 

3. Tillatelsen gjelder kun overskuddsmasser (jordbunnsmasser) som stammer fra 
Tingberg Industriområde.  

4. Det skal kun deponeres rene masser. Masser inneholdende asfaltrester, betong,  
             bygningsavfall osv. tillates ikke deponert, og forutsettes levert til godkjent  
             avfallsmottak.  

6. Kommunen kan ifølge § 12 i nydyrkingsforskriften ved brudd på forskriften eller  
      vedtak fattet med hjemmel i den, pålegge tiltakshaver å reparere skaden.  

Godkjenningen kan trekkes helt eller delvis tilbake, eller den ansvarlige kan ilegges  
tvangsgebyr, jf jordloven § 20. 

 
 
Vurdering: 
Haugene med anbragte masser synes å være av ulikt innhold. Noen bærer preg av at det er 
blanding av halm, flis, grovfôrrester, husdyrgjødsel og jord-/steinmasser. Andre hauger er mer 
typiske tallehauger bestående av husdyrgjødsel og strøvarer direkte utkjørt fra et innendørs 
lager/fjøsrom. I mange av haugene er det tydelige spor av plastrester. Dag Elvebakken har 
også over telefon bekreftet at massene stammer fra naboeiendommen Søre Slettjordet g/bnr 
75/2 tilhørende Hans Kristoffer Nordlien. Hans foretak driver med spesialisert kjøttproduksjon 
på ammeku på g/bnr 75/2. Kommunen er kjent med at det på den eiendommen har vært lagret 
strøblandet husdyrgjødsel på bakken i mange år. Kommunen mener de anbragte massene må 
anses som strøblandet gjødselvare og at kravene til lagring i gjødselvareforskriften § 19 
kommer til anvendelse. Det ble også observert fyllmasser som ikke anses som rene 
(betongrester, jern). Det ble ikke foretatt nærmere kartlegging av disse forekomstene. Det er 
også et spørsmål om fyllingshøyden er innenfor 3-meterskravet jf. plan- og bygningsloven § 
20-1 k. Det ble ikke foretatt nivellering av høyden i denne omfang. 
 
Ut fra de observasjoner som ble gjort i går den 03.11.2020 og i dag 04.11.2020 fastslås det 
videre at kravene til lagring i §18 ikke er oppfylt. Kommunen mener at lagringen ikke er 
skjermet mot overflatevann, at lagringen foregår for nære vassdrag og at det er vesentlig 
forurensningsfare. Det presiseres at alt vann både fra den omtalte bekken og overflatevann 
ellers infiltreres i grunnen og ikke renner direkte ut i annet vassdrag. Grunnforholdene i 
området tilsier likevel at det er fare for næringsavrenning gjennom grunnen og ut i 



 

Gudbrandsdalslågen. Det bemerkes videre at den skisserte dreneringsløsningen i godkjent 
deponerings-/dyrkingsplan ikke synes å fungere etter intensjonen.  
 
I telefonsamtale mellom kommunen og Elvebakken i går ble det gitt muntlig pålegg om å 
iverksette tiltak for å begrense ytterligere forurensning. Dette anses å være forhåndsvarsel om 
vedtak om pålegg. Tiltak som ble skissert var å etablere avskjæringsgrøft for å lede vann på 
innsiden av tallehaugene (mot eksisterende dyrkamark), dette for å hindre vannet å renne inn i 
og gjennom gjødsellagerområdet. Det ble satt frist til i dag for å iverksette og gjennomføre 
tiltak. Kommunen foretok ny befaring i dag kl 07.40. Vannføringen var da noe redusert, men 
det rant fortsatt vann over dyrkingsfeltet. I telefonsamtale med Dag Elvebakken og Eivind 
Elvebakken i dag kl 08.10 ble det drøftet aktuelle tiltak ut fra situasjonen på det tidspunktet. 
Det ble konkludert at det i første omgang skulle forsøkes å «punktere» steinfyllinga etter 
stikkrenna under gardvegen til Søre Slettjordet og Sletten. Etter det kommunen er kjent med er 
det planlagt at vannet skal infiltreres i grunnen der. Det er mulig at tilslamming har redusert 
infiltrasjonsevnen og at det er mulig å få vannet til å gå ned der. Dersom dette ikke lykkes vil 
det måtte vurderes avskjæringsgrøft. Etter at arealet er tørrlagt må tallehaugene fra de laveste 
partiene flyttes slik at en ikke risikerer ytterligere forurensning ved en ny regnperiode, evt ifm. 
snøsmelting. Kommunen vil foreta ny befaring og vurdering i løpet av ettermiddagen i dag.  
 
For å sikre gjennomføring av påleggene, så varsles det tvangsmulkt etter § 73 i 
forurensningsloven.  
Det ble opplyst om at fristen for å spre husdyrgjødsel på dyrket mark iht. 
gjødselvareforskriften § 23 første ledd er 1. november. Tallehaugene kan derfor ikke spres 
utover nå. 
 
Oppsummering: 
Det er viktig umiddelbart å iverksette tiltak for å hindre ytterligere forurensning. Det ble i går 
gitt muntlig pålegg om tiltak. Kommunen følger opp dette i dag med skriftlig pålegg om tiltak. 
Det muntlige pålegget om tiltak anses som forhåndsvarsel slik at varslingsplikten iht. 
forvaltningsloven § 16 anses som oppfylt. Videre vil kommunen varsle et pålegg om å utbedre 
drenerings-/infiltrasjonsforholdene på tiltaksområdet slik at det ikke oppstår fare for en 
tilsvarende situasjon senere. Kommunen vil også varsle at Dag Elvebakken kan bli ilagt 
forurensningsgebyr etter forurensningsloven § 73 dersom pålegg etter gjødselvareforskriften 
§32 ikke gjennomføres. 
 
 
De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: 
 

1. Med hjemmel i gjødselvareforskriften §32 pålegges Dag Elvebakken å iverksette tiltak 
som beskrevet over for å stanse eller begrense ytterligere forurensning, med frist ut 
dagen i dag 04.11.2020. Pålegget ilegges uten ytterligere forhåndsvarsling jf. 
forvaltningsloven § 16 tredje ledd bokstav c).  

2. Så snart området er tørrlagt skal alle tallehaugene fjernes fra de lave partiene slik at 
ikke ytterligere tilførsel overflatevann medfører forurensningsfare. Dette skal 
gjennomføres innen 11.11.2020, med henvisning til gjødselvareforskriften §32. 
Kommunen vil føre tilsyn med at dette gjennomføres og at lagringskravene i 
gjødselvareforskriften §§ 18 og 19 overholdes. 
 

 



 

Klageadgang 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages jmf. Forvaltningsloven kap. VI. Klagefristen er 3 
uker etter melding om vedtak mottas. Klagen stiles til Fylkesmannen i Innlandet og sendes til 
Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. 
 
 
Forhåndsvarsling av vedtak 
 

1. Iht. forvaltningsloven § 16 varsles det om pålegg iht. nydyrkingsforskriften § 12 
om retting iht. grunnlaget og vilkårene for dyrkingstillatelsen.  

2. Videre varsles det om eventuell ileggelse av forurensningsgebyr iht. 
forurensningsloven § 73 dersom pålegg etter gjødselvareforskriften ikke 
gjennomføres. 

3. Frist for å inngi merknader til forhåndsvarslede vedtak settes til 11.11.2020. 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Landbrukskontoret i Lillehammerregionen / Øyer kommune 
 
 
 
Marie Skavnes      Øystein Jorde 
Enhetsleder landbrukskontoret    Tjenesteleiar Plan og Utvikling 
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