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PÅLEGG OM Å RYDDE OPP I AVFALL - FORURENSNING - GBNR 23/12 
 
Saken er behandlet som saksnr DADM  179/21. 
 
Sakens bakgrunn  
Øyer kommune ble varslet om mulig forsøpling på eiendommene i juni 2021. 
Forurensningsmyndigheten var på befaring på eiendommene 02.09.2021. Tilstede fra 
kommunen var tilsynsansvarlig Yngvild Johanne Bildøy Lillås og tjenesteleder Øystein Jorde 
og fra Øyer bilverksted møtte Mirsad Fazlagic som eier og verkstedansvarlig.  
 
Det har tidligere blitt gitt pålegg om å rydde opp i avfall på eiendommene, med frist 
21.03.2017 sak 16/591. Det ble gjennomført en god del opprydning på eiendommen som 
følge av dette. Øyer kommune ble gjort oppmerksom på at det igjen er mye avfall på 
eiendommene. På gjennomførte befaring ble det avdekket brudd på forsøplingsforbudet i 
forurensningsloven § 28 første ledd, om forbud mot forsøpling og i § 7, første ledd, om plikt 
til å unngå forurensning. Det følger av forurensningsloven § 28 tredje ledd at den som har 
overtrådt forsøplingsforbudet skal sørge for nødvendig opprydding. Det ble observert et 
stort antall avskiltede kjøretøy på eiendommen, samt mye avfall av ulikt slag. 
 
Forurensningsmyndigheten sendte ut forhåndsvarsel om pålegg om å rydde opp i avfall 
16.09.2021. Det ble i forhåndsvarselet informert om hva hjemmelshaver kunne gjøre for å 
unngå pålegg. Forhåndsvarselet inneholdt en liste med punkter hjemmelshaver kunne utfør 
for å unngå pålegg med gitt frist 01.11.2021, samt mulighet til å utarbeide og sende inn 
forslag på en konkret opprydningsplan innen 30.09.2021. Hjemmelshaver ble gitt mulighet 
til å uttale seg ved å sende inn skriftlig tilbakemelding innen 30.09.2021.  
 
Forurensningsmyndigheten kan ikke se å ha mottatt noen uttalelse fra dere som svar på vårt 
forhåndsvarsel.  
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På bakgrunn av dette fattes vedtak om pålegg om å rydde opp i avfall oppbevart i strid med 
forurl. § 28, jf. forurensingsloven § 37. Frist for opprydning settes 01.01.2022.  
 
Begrunnelse for pålegg om å rydde opp i avfall 
Forsøplingen er i strid med forurensingsloven § 7, plikt til å unngå forurensning, og § 28 som 
har forbud mot forsøpling. Plikt til å unngå forurensning er fastsatt i forurensningsloven § 7:  
 
Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at det 
er lovlig etter §§ 8 eller 9, eller tillatt etter vedtak i medhold av § 11.  
 
Forbud mot forsøpling er fastsatt i forurensningsloven § 28:  
 
Ingen må tømme, etterlate, oppbevare eller transportere avfall slik at det kan virke 
skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet. […]  
 
Den som har overtrådt forbudet i første ledd, skal sørge for nødvendig opprydding»  
 
På eiendommen er det registret næringsvirksomhet i form av bilverksted, noe oppbevaring 
av bildeler og lignende vil dermed måtte godtas. Virksomheten ligger imidlertid i et 
boligområde nær Sørbygdsvegen. Det er stor ferdsel i området og mange bruker 
Sørbygdsvegen til trening og rekreasjon. Det foreligger dermed en interessekonflikt mellom 
eiers oppbevaring av avfall og allmenhetens, samt naboers, behov for opprydning av 
eiendommen. I dette tilfellet vil allmenhetens behov gå foran den enkeltes ønsker.  
 
Det følger av forurl. § 28 at ingen må oppbevare avfall slik at det kan virke skjemmende eller 
være til skade eller ulempe for miljøet. Kommunen vurderer store deler av avfallet på 
eiendommen som skjemmende. Dette gjelder særlig biler stående oppover mot veien og 
avfallet som ligger ved innkjøringen til eiendommen.  
 
Oppbevaring uregistrerte biler stående med olje på vurderes som fare for forurensning i 
strid med § 7. Kjøretøy som oppbevares uten at nødvendige forhåndsregler tas kan føre til 
avrenning og over tid forsøpling. Demontering av biler og oppbevaring av bilvrak hører til på 
godkjent bilopphuggeri, virksomheten som drives på eiendommen er bilverksted. Det vil 
derfor ikke være verken lovlig eller behov for oppbevaring av over 30 avskiltede kjøretøy på 
eiendommen. Slik situasjonen er vurderer kommunen disse kjøretøyene som avfall, etter 
definisjonen i forurl. § 27. Bilenes plassering, art, funksjonsdyktighet og utseende gjør at de 
fremstår som kassert og dermed ansees å være avfall. Kommunen anser det derfor 
nødvendig at det ryddes opp og at det i fremtiden ikke oppbevares mer enn et begrenset 
antall uregistrerte/avskiltede biler på eiendommen. Det settes en begrensning på fem 
uregistrerte kjøretøy. 
 
Avskiltede kjøretøy kan godtas oppbevart på eiendommen dersom det påsees at det ikke er 
fare for avrenning og lignende, samt være i en slik stand at det ikke er fare for forurensning. 
Midlertidig oppbevaring av registrerte kjøretøy på eiendommen er en naturlig del av 
virksomheten som drives på stedet, og vil følgelig godtas.  
Videre ble det observert store mengder løsøre på eiendommen. Dette dreier seg om 
bildekk, bildeler som dører og annet, felger, metall og jern. Slik dette oppbevares foreligger 
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fare for forsøpling, og kommunen har vurdert mye av dette som avfall og dermed i strid mot 
forbudet mot forsøpling.  
 
Kommunen har gjennomgått historiske bilder av eiendommen som tyder på at mye av 
avfallet på eiendommen har vært oppbevart en lang tidsperiode. Dette styrker kommunens 
syn på at en opprydning er nødvendig og at det er behov for å fatte vedtak om pålegg for å 
få denne opprydningen gjennomført snarest mulig. 
  
Hva pålegget omfatter: 

- Det kan oppbevares inntil 5 uregistrerte kjøretøy på eiendommen. Uregistrerte 
kjøretøy ut over dette må fjernes, jf. forurl. § 37 annet ledd.  

- Avfall som ligger opp mot veien må fjernes, vist med bilde nr. 1. Dette avfallet har 
blitt oppbevart på stedet over lengere tid, dette er bekreftet med historiske flyfoto. 
Avfallet kan være til sjenanse for andre som ferdes i området, naboer og 
allmenheten for øvrig, og må fjernes.  

- Det må ryddes opp i avfallet bak bygningen, dette gjelder bildeler, dekk og felger 
som ikke har noen direkte tilknytning til bilverksted virksomheten. Se bilde nr. 2  

- Kvitteringer for innlevering av avfall til godkjent mottak sendes til kommunen.  
 

 
Bilde nr 1. Jern/avfall opp mot veien. Må fjernes.  
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Bilde nr. 2. Viser avfall bak verkstedbygning på gbnr 22/11. Avfall som ikke har noen direkte 
tilknytning til verkstedsvisksomheten må fjernes.  
 

 
Flyfoto tatt av eiendommen 2020.  
Det er tatt en rekke bilder av eiendommene, disse ligger vedlagt utsendt tilsynsrapport.  
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Forhåndsvarsel om ileggelse av tvangsmulkt:  
Dersom pålegg om å rydde opp i avfall ikke er gjennomført innen fristen, vil kommunen 
vurdere å fatte vedtak om ileggelse av tvangsmulkt, jf. forurl. § 73. Tvangsmulkt fastsettes 
som løpende mulkt eller engangsmulkt. Vedtak om tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for 
utlegg, jf. forurl. § 73 tredje ledd. 
 
Andre opplysninger: 
Dersom pålegg ikke oppfylles innen fristen kan kommunen sørge for iverksetting av 
opprydningen, jf. forurl. § 74, dette vil bli gjort på hjemmelshavers regning. Det vil bli 
foretatt nytt tilsyn etter fristens utløp.  
 
Klageadgang:  
Dette vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages jf. forvaltningsloven § 28. Klagefristen er 
3 uker fra vedtaket er mottatt og klagen må fremsettes skriftlig, jf. forvaltningsloven §§ 29 
og 32. 
 
 
Med hilsen  
 
Øystein Jorde      Yngvild J. Bildøy Lillås  
Tjenesteleder      Tilsynsansvarlig  
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 
Kopi: 
Mirsad Fazlagic, Postboks 33, 2636 ØYER 
 
 
 


