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Kunngjøring av vedtak: Klagebehandling -  Dispensasjon Frøyhov 
massedeponi - gbnr 214/1 
 
 
Formannskapet behandlet klage, på administrativt vedtak av søknad om dispensasjon for 
Frøyhov massedeponi, i møte den 14.04.2020.  
 
Vedlagt oversendes saksframlegg med tilhørende vedlegg for denne politiske behandlingen. 

Vedtak: 
Følgende vedtak ble fattet med 9 mot 2 stemmer:  
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 1-9, samt forvaltningslovens kapittel VI (§§ 28 og 33), tas 
innkommet klage tilfølge. 
 
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 19-2 og 20-1 k) innvilges dispensasjon med vilkår for 
fylling av rene masser i område med avgrensing vist i denne saks figur 4. 
 
1. 
Vilkår for dispensasjon: 

 Maks fyllingshøyde er kote 139. Det må etableres stabile avslutninger på fyllingsområdet. 
Fyllingsfot skal være innenfor område som defineres som trinn 1. 

 Det skal kun benyttes rene naturlige masser. Massene skal ikke inneholde betong, tegl, 
armeringsjern, trevirke, annet organisk materiale eller rester annet avfall. 

 For geotekniske vurderinger og påkrevde tiltak for fyllingen vises det til Sweco rapport 
av 07.01.2009 (Utarbeidet for forslag til reguleringsplan for massedeponi, Frøyhov). 

 Tilkjøring av masse skal skje innenfor tidsrommet kl 0700-2000 hverdager. 
 Istandsetting av jordbruksarealet skal skje i henhold til "Tekniske retningslinjer for 

anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt", M-0584 (Landbruksdepartementet). 
 Det er tiltakshavers ansvar å vurdere om utfyllingen må ha en tillatelse etter 

forurensningslovens § 11 og innhente nødvendige tillatelser. 
 Tiltakshaver er ansvarlig for å etablere mottakskontroll. Videre å kunne dokumentere de 

tilkjørte massene, samt hvordan deponiet er bygd opp. 
 Tiltakshaver kan i ettertid bli holdt ansvarlig for skader og andre forhold som følge 

deponeringen (for eksempel deponering av forurenset masser jfr. Forurensingsloven). 



 Sundvegen må innen trinn 2 i deponiet igangsette oppgradering ytterligere, og gis fast 
dekke. I mellomtiden skal veien støvbindes. Fylkesvegen må holdes fri for stein og 
jordmasser i området rundt kryss Sundvegen. Det må etableres tiltak som medfører at 
slike masser ikke følger med biler fra deponiet og ut på fylkesvegen. 

 Området innenfor rød markering i sakens figur 4 må istandsettes til jordbruksareal etter 
endt prosess med fylling i trinn 1. Etablerte veger/oppstillingsplasser ved fyllingsområdet 
må da også fjernes. Det skal ikke være noen fyllingsmasser igjen i området etter avsluttet 
trinn 1. 

 Istandsetting skal være foretatt innen 5 år etter gitte tillatelse. 
 Ingen av arbeidene innenfor trinn 1 skal på noen måte være avhengig av en videre 

oppfølging gjennom trinn 2. 
 Før arbeidene gjenopptas må det omsøkes og gis igangsettingstillatelse for tiltaket. 

 
2. 
Det oppstartes prosess for ileggelse av overtredelsesgebyr i henhold til gjeldende satser for de 
allerede gjennomførte arbeider utenfor område for tidligere gitt dispensasjon. 
 

Klageadgang: 
 
Denne kunngjøring av vedtak oversendes overordnede myndigheter og andre som vurderes som 
parter i saken. Dette i henhold til forvaltningslovens bestemmelser, samt plan- og bygningslovens 
§ 1-9.  
 
I henhold til plan- og bygningsloven, jfr. forvaltningsloven kap VI, kan formannskapets vedtak 
påklages. Eventuell klage må være begrunnet. Eventuell klage framsettes skriftlig og sendes Nes 
kommune, Pb 114, 2151 Årnes. Eller via epost til postmottak@nes-ak.kommune.no.  
Eventuell klage må framsettes snarest, og senest innen 3 uker fra det tidspunkt denne 
underretning om vedtaket er kommet fram til vedkommende part. Det bes om at saksnummer 
18/1146 oppgis ved en eventuell oversendelse.  
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