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ILEGGELSE AV TVANGSMULKT - GBNR 23/12 og 22/11 
 
 
Vedlegg: 

- Tilsynsrapport fra 02.09.2021 
- Forhåndsvarsel om pålegg om å rydde opp i avfall 16.09.2021 
- Pålegg om å rydde opp i avfall 
- Oppfølging etter utsendt brev 
- Tilsynsrapport fra 12.01.2022 
- Videre oppfølging 20.01.2022 
- Sammendrag fra befaring – Statforvalteren 
- Tilsynsrapport fra 02.02.2022  

 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 
 
Sammendrag: 
Øyer kommune har siden i høst gjennomført tilsyn med forurensning på eiendommene 
g/bnr 23/12 og 22/11. Det blir lagret en større mengde biler uten registreringsskilt, mye 
bildeler og noe annet. Det har vært gitt flere frister for opprydning, siste med pålegg om 
opprydning innen 01.01.2022. Etter gjennomføring av flere tilsyn på eiendommen mener 
kommunedirektøren nå det er nødvendig å ilegge tvangsmulkt for å få gjennomført gitt 
pålegg om opprydning. Virksomheten ligger 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 har blitt utmålt ulike tvangsmulkter knyttet til 
ulike områder eller spesifikke gjenstander som må ryddes opp.  
 
Saksutredning: 
 
Sakens bakgrunn 
Forurensningsmyndigheten gjennomførte tilsyn på eiendommene den 02.09.2021, 
forhåndsvarsel ble sendt ut i saken den 16.09.2021. I forhåndsvarselet ble det opplyst at 
kommunen ville gi pålegg om opprydning dersom vi ikke innen 02.11.2021 mottok skriftlig 
tilbakemelding om at opprydning var gjennomført. 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 og mye avfall av ulikt slag, blant annet bildekk, bildeler som dører og annet, 



felger, metall og jern. Øyer kommune fattet den 28.11.2021 vedtak om pålegg om å rydde 
opp i avfall oppbevart i strid med forurl. § 28, jf. forurensingsloven § 37. Frist for 
opprydning var 01.01.2022. Kommunen gjennomførte igjen befaring på eiendommene 
12.01.2022 og 02.02.2022, sistnevnte med representant for Statforvalteren i Innlandet 
tilstede. Opprydning i tråd med vedtatt pålegg var ikke gjennomført og kommunen må 
derfor vurdere opptrappende virkemiddelbruk.  
 
Følgende fremgår av vedtak om pålegg om å rydde opp i avfall:  
«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.» 
 
Kartutsnitt over området:  
 

 
Markerte områder: 

- sort firkant viser til punkt 2 i opplistingen under og i vedtaket 
- rødt punkt 3 
- grønn sirkel punkt 4 
- blå sirkel punkt 5  

 



 
 
Til punkt 2:  

 

  

 
 
 
 
  



Til punkt 3: 

 
 

    
 
Til punkt 5:  

 
 
 



Til punkt 4: 

 
 
Lovgrunnlaget  
Formålet med forurensingsloven framgår av lovens § 1:  

Denne lov har til formål å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere 
eksisterende forurensning, å redusere mengden av avfall og å fremme en bedre 
behandling av avfall. 
 
Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører 
til helseskade, går ut over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og 
selvfornyelse. 

 
Formålsbestemmelsen gir viktige momenter ved tolkning og anvendelse av loven.  
 
Som et av virkemidlene i forurensningsloven for å få gjennomført gitte pålegg, er det i § 73 
gitt hjemmel for ileggelse av tvangsmulkt. Forurensningsloven § 73 første ledd og andre 
ledd første setning har følgende ordlyd: 
 

For å sikre at bestemmelsene i denne lov eller vedtak i medhold av loven blir 
gjennomført, kan forurensningsmyndigheten fatte vedtak om tvangsmulkt til staten. 
 
Tvangsmulkt kan fastsettes når overtredelse av loven eller vedtak i medhold av loven 
er oppdaget. Tvangsmulkten begynner å løpe dersom den ansvarlige oversitter den 
frist for retting av forholdet som forurensningsmyndigheten har fastsatt.  

 
 
 



Vurdering: 
Kommunedirektøren anser ileggelse av tvangsmulkt som nødvendig for å gi ansvarlig 
insentiv til å sette eiendommen i lovlig stand. Det har tidligere vært gitt pålegg om 
opprydning av eiendommen, og avfallet på eiendommen har økt betraktelig siden 
kommunen sist var i kontakt med eier i 2017. Viser for øvrig til grundig begrunnelse for 
pålegg om å fjerne avfall gitt i vedtak datert 28.11.2021.  
 
De ulike tvangsmulktene er utmålt med utgangspunkt i antatt kostnad for fjerning av 
avfallet, og eventuell inntekt eieren får ved innlevering av avfallet. Øyer kommune har vært 
i kontakt med Metallco Oppland som anslår at en opprydning vil gi positiv verdi for eier. Det 
er tatt i betraktning at priser på jern og metall er meget høy for tiden. Tvangsmulkten deles 
opp i fem deler og hvert enkelt beløp er knyttet opp mot område på eiendommen og type 
avfall. 

1. kr 50 000 hvis ikke uregistrerte kjøretøy er fjernet (rettet) innen 22.04.2022. Viser 
til vedtak datert 28.11.2021, det kan oppbevares inntil 5 uregistrerte kjøretøy på 
eiendommene gbnr 23/12 og 22/11.  

2. kr 30 000 hvis ikke området bak lagerbygningen, gbnr. 22/11, er ryddet for avfall 
og annet løsøre innen 22.04.2022. Dette dreier seg om bildekk, bildeler som dører 
og annet, felger, metall og jern.  

3. kr 30 000 hvis området ved fylkesveien ikke er ryddet (rettet) innen 22.04.2022.  
4. kr 3 000 hvis avfall utenfor tomtegrensen i søre del av gbnr. 22/11 ikke er fjernet 

(rettet) innen 22.04.2022.  
5. kr 10 000 hvis området mellom bygningene ikke er ryddet, herunder avfall fjernet 

innen 22.04.2022.  
 
Samlet sett utgjør foreslått tvangsmulkt 123 000 kr dersom ikke noe av avfallet fjernes. 
Kommunedirektøren vurderer foreslått tvangsmulkter å stå i forhold til den ulovlige 
oppbevaringen av avfall. Det er særlig tatt i betraktning forurensningsfaren kjøretøy og 
annet utgjør, at deler avfallet er oppbevart over svært lang tid og at kommunen 
gjennomgikk tilsvarende prosess med eier i 2017. 
 
Tvangsmulktens størrelser er fastsatt ut fra en totalvurdering av saken. Tvangsmulkten er 
fastsatt som engangsmulkt på grunn av omfanget av avfallet på eiendommen, faren for 
forurensning og manglende gjennomføring av pålagt opprydning. Omfanget av avfall er 
forholdsmessig stort og oppbevaringen har pågått over mange år. På tross av kommunens 
oppfølging av eiendommene med påfølgende pålegg om opprydning i 2017 oppbevares i 
dag store mengder avfall.  
 
Fjerning av mye av avfallet kan gjøres enkelt, opprydningen totalt sett er vurdert å være en 
overkommelig jobb. Det finnes flere aktører som kan hente avfallet direkte fra 
eiendommene. Kommunen var på befaring på eiendommen allerede i september, det ble 
gitt frist for opprydning 01.01.2022, og kommunen har ved flere anledninger påpekt 
ovenfor eier at det må ryddes opp på eiendommen. Fra første befaring har det nå gått over 
seks måneder, dette burde vært svært god til for eier til å planlegge og gjennomført 
opprydning.  
 



Kommunedirektøren mener det er som nødvendig å gi ny frist med ileggelse av tvangsmulkt 
for å få gjennomført opprydningen. Det er vurdert at eier totalt sette kan sitte igjen med 
positive verdier etter en opprydning, og dermed vil en opprydning også være i eiers 
interesse.  
 
Fristen for opprydding for å unngå tvangsmulkt er foreslått satt til 22. april. I 
utgangspunktet ville en frist på 2 uker være tilstrekkelig for å få ordnet opprydningen. I 
dette tilfelle er påsken hensyntatt, og fristen blir da lenger. 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 
Vedtak om tvangsmulkt: 
 
Det settes ny frist for fjerning av avfall den 22.04.2022.  
 
Med hjemmel i forurl. § 73 ilegges følgende engangsmulkter:  

1. kr 50 000 hvis ikke uregistrerte kjøretøy er fjernet (rettet) innen 22.04.2022. Viser 
til vedtak datert 28.11.2021, det kan oppbevares inntil 5 uregistrerte kjøretøy på 
eiendommene gbnr 23/12 og 22/11.  

2. kr 30 000 hvis ikke området bak lagerbygningen, gbnr. 22/11, er ryddet for avfall 
og annet løsøre innen 22.04.2022. Dette dreier seg om bildekk, bildeler som dører 
og annet, felger, metall og jern.  

3. kr 30 000 hvis området ved fylkesveien ikke er ryddet (rettet) innen 22.04.2022.  
4. kr 3 000 hvis avfall utenfor tomtegrensen i søre del av gbnr. 22/11 ikke er fjernet 

(rettet) innen 22.04.2022.  
5. kr 10 000 hvis området mellom bygningene ikke er ryddet, herunder avfall fjernet 

innen 22.04.2022.  
 
Det vil bli foretatt nytt tilsyn etter fristens utløp. 
 
 
Åsmund Sandvik Yngvild J. Bildøy Lillås 
Kommunedirektør 


