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Klagebehandling - Ekspropriasjon - Andkilmarka deponi - Sørfold 

Fylkesmannen viser til kommunens oversendelse av 04.06.2019. 
 

Bakgrunn for saken 
Sørfold kommunestyre vedtok 19.06.2014 reguleringsplan for Andkilmarka deponi, PLANID 
18452013001. Planen legger til rette for videre deponering av industriavfall, dvs. masser fra Elkem 
 
Planens formål fremgår slik av planbeskrivelsen: 

«Smelteverket til Elkem i Sørfold kommune (Salten Verk) i Nordland har behov for å 
deponere flere forskjellige materialer i tilknytning til produksjonen av silisium og 
ferrosilisium. Salten Verk er gitt tillatelse etter forurensningsloven til å deponere 
industriavfall fra egen virksomhet i et deponi i Andkilen (Andkilen deponi). 
 
Salten Verk har disponert Andkilen deponi siden 1976, og da først gjennom en privat 
leieavtale med grunneierne. Avtalen ble sagt opp i 1991 (2 års oppsigelse). I 1992 regulerte 
Sørfold kommune området til deponi, med en bestemmelse om at arealene omklassifiseres 
til jordbruksareal ved endt deponering. I 1993 eksproprierte Sørfold kommune bruksretten 
for området frem til 1. januar 2020. 
 
Det er utført en profilering og masseberegning av de oppfylte delene av deponiet, samt at 
restkapasiteten til deponiet er beregnet. Pr. august 2012 er det målt/beregnet at det er 
deponert ca. 319.503 m3, samt at restkapasiteten er beregnet til ca. 117.741 m3. Ifølge 
Salten Verk representerer det mellom 25 og 27 år med fyllingskapasitet, dvs. frem til ca. år 
2037-2039. For å sikre bruk av deponiet etter at bruksretten går ut i år 2020, ønsker Salten 
Verk å få oppdatert reguleringsplanen slik at den kan gi grunnlag for ekspropriasjon dersom 
det ikke oppnås enighet med grunneierne.» 

 
Planvedtaket ble, etter det vi har fått opplyst fra kommunen, ikke påklagd. 
 
Varsel om ekspropriasjon ble sendt eierne av gbnr. 48/1 og 48/16 ved brev av 03.10.2018. Uttalefrist 
tre uker. Advokat Stein Owe uttalte seg på vegne av grunneierne Oddvar Karlsen, eier av gbnr. 48/1, 
og Anne-Lise Helland, eier av gbnr. 48116, i brev av 22.10.2018. 
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Kommunestyret vedtok i møte 14.01.2019 i sak PS 1/19 ekspropriasjon av deler av gbnr 48/1 og gbnr 
48/16 til deponi. Ekspropriasjonen skjer til gjennomføring av reguleringsplanen. 
 
Følgende vedtak ble fattet i tråd med rådmannens innstilling i saken: 

«Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 16-2, 1. ledd eksproprierer Sørfold kommune 
areal regulert til deponi med en størrelse på 73.000 m² av eiendommen gnr. 48/1 og    
238.500 m² av eiendommen gnr. 48/16 for gjennomføring av deponiområdet i 
reguleringsplan; Andkilmarka deponi PLANID 18452013001. Ekspropriasjonen gjennomføres 
til Elkem. Endelig grenser og arealets størrelse vil bli fastsatt når arealet er fradelt og målt 
opp.» 

 
I brev av 14.02.2019 ble vedtaket påklaget av Advokat Stein Owe på vegne av de aktuelle grunneiere, 
Oddvar Karlsen og Anne-Lise Helland. Nærmere om klagen nedenfor.  
 
Fylkesmannen bes som klageinstans om å gi denne klagen utsettende virkning, jf. forvaltningsloven  
§ 42. Vi viser til at klage over ekspropriasjonsvedtak har utsettende virkning med mindre annet er 
bestemt jf. orl. § 5 annet ledd. Dette gjelder også ved ekspropriasjon etter plan- og bygningsloven, jf. 
orl. § 30. 
 
Kommunestyret behandlet klagen i møte 23.05.2019 i sak 21/19. Klagen ble ikke tatt til følge og 
saken ble oversendt til Fylkesmannen for behandling. 
 
Advokat Stein Owe har supplert klagen i skriv av 01.07.2019 til Fylkesmannen. 

  
Rettslig grunnlag for ekspropriasjon  
Aktuell reguleringsplan er reguleringsplan for Andkilmarka deponi, PLANID 18452013001, vedtatt 
19.06.2014. Arealet det her snakkes om omfattes i sin helhet av planen. Arealet ligger inn under to 
eiendommer; gbnr. 48/1 og 48/16. 
 
Deponiområdet har vært disponert som deponiområde gjennom lang tid. Kommunen anser at 
ekspropriasjonen således ikke innebærer noen ny virksomhet, men en videreføring av dagens bruk. 
 
Kommunen har fattet vedtak om ekspropriasjon i medhold av plan- og bygningsloven (pbl) § 16-2 
første ledd. Det følger av bestemmelsen at kommunestyret kan foreta ekspropriasjon til 
gjennomføring av reguleringsplan innen 10 år etter at planen er kunngjort. Det er 
ekspropriasjonsvedtaket som må fattes innen 10-årsfristen.  
 
Kommunestyrets ekspropriasjonsvedtak må ha sammenheng med det formål som angis i  
planen. Kommunen har fattet vedtaket om å ekspropriere areal med en størrelse på 73.000 m² av 
eiendommen gbnr. 48/1 og 238.500 m² av eiendommen gbnr. 48/16 for «gjennomføring av 
deponiområdet» i samsvar med vedtatt reguleringsplan. Dvs. at hele det området som omfattes av 
reguleringsplanen for Andkilmarka deponi er ekspropriert til eie for Elkem.  
 
Fylkesmannen legger til grunn at det foreligger gyldig reguleringsplan. Sakens kjerne er om det 
ekspropriasjonshjemmel for det aktuelle formålet. Kommunen har lagt til grunn at det er det. 
 
Etter pbl.§ 16-2, 4 ledd går det frem at saken skal være best mulig klarlagt før vedtak om 
ekspropriasjon og de som inngrepet retter seg mot skal ha hatt mulighet til å uttale seg.  
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Oreigningslova § 12, 2 og 3 ledd og § 28 gjelder tilsvarende. Varsel om ekspropriasjon ble sendt. 
Advokat Stein Owe uttalte seg på vegne av grunneierne Oddvar Karlsen, eier av gbnr. 48/1, og 
Anne-Lise Helland, eier av gbnr. 48116, i brev av 22.10.2018.  
 
Av oreigningslova § 12, 2 ledd følger at partene ”kan verta oppmoda om å freista å få til ei minneleg 
semje.” Sørfold kommunen har mottatt tilbakemelding fra Elkem om at tiltakshaver har 
forsøkt å forhandle med berørt grunneiere, men ikke oppnådd avtale om grunnerverv. Man 
forstår det slik at grunneier heller ikke er villig til avtale om tiltredelse og avtaleskjønn. Dette må, 
etter Fylkesmannens syn, anses å tilfredsstille kravet i oreigningslova § 12, 2 ledd.  
 
Når det gjelder interesseavveiningen – fordeler og ulemper – vil Fylkesmannen vise til at en 
reguleringsplan blir til etter en omfattende prosess hvor en klarlegger og avveier både offentlige og 
private interesser knyttet til området. Gjennomføring av planen ved ekspropriasjon må derfor ses i 
sammenheng med reguleringsvedtaket. 
 
Klager har anført at ekspropriasjonsvedtaket er ugyldig på grunn av feil både ved kommunens 
saksbehandling og vedtakets innhold. 
 

Saksbehandlingen  
Påstand i klagen: Ekspropriasjonsvedtaket er ugyldig på grunn av inhabilitet 
 
Av saksprotokollen fra kommunestyrets møte 14.01.2019 fremgå det at det ble stilt spørsmål 
angående habilitet og Fylkesmannens tidligere vurdering av dette. «Posisjon og opposisjon bestemte 
seg for å stå for tidligere utsagn.»  
 
I klagen er det rettet habilitetsinnsigelse mot kommunerepresentanter som er ansatt i Elkem Salten 
Verk. Videre er det rettet innsigelse mot at habilitetsinnsigelsen ikke er behandlet av kollegialt organ. 
 
Det anføres at de medlemmer som er ansatt ved Elkem Salten Verk, må anses inhabile etter den 
generelle inhabilitetsregel i forvaltningsloven § 6 annet ledd. Etter denne regel er en tjenestemann 
inhabil når «andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet». 
Etter samme lovs § 10 gjelder denne regel også for medlemmer av et kommunestyre. 
 
Påstanden begrunnes slik: 

«Det særegne forhold at medlem av kommunestyret er ansatt i Elkem Salten Verk, må i 
lovens forstand anses egnet til å svekke tilliten til at vedkommende er upartisk i en sak om 
ekspropriasjon til fordel for hans eller hennes arbeidsgiver. Det må være på det rene at det 
må være meget vanskelig for en ansatt å stemme mot arbeidsgiverens klare og uttalte 
interesse. Det kan i sammenhengen også nevnes at ordføreren under behandlingen i 
kommunestyremøtet gav uttrykk for at Elkem hadde lagt et stort press på kommunen i 
denne saken. Det var bl.a. sagt at det var en mulighet for at driften ved verket måtte legges 
ned dersom det ikke ble ekspropriert. Det er nærliggende å anta at de arbeidstakere som er 
medlemmer av kommunestyret, er blitt utsatt for et lignende press. Situasjonen illustreres 
også godt av at samtlige av de kommunestyrerepresentanter som er ansatt ved Elkem 
Salten Verk, stemte for ekspropriasjonen, på tvers av andre konstellasjoner som gjør seg 
gjeldende i kommunestyret. 
 
Det er talende at da Sørfold kommunestyre 10.5.2016 behandlet spørsmålet om lignende 
ekspropriasjon til fordel for Elkem Salten Verk, ble samtlige av kommunestyrets medlemmer 



  Side: 4/13 

som var ansatt i bedriften, erklært inhabile, jf. Vedlegg 4. Det er her vist til en annen regel i 
forvaltningsloven § 6, for ledende ansatte, men de aktuelle kommunestyrerepresentanter 
hadde ikke stillinger som faller inn under denne regel. Det er på det rene at de reelt ble 
ansett inhabile fordi deres ansettelse ved Elkem Salten Verk var egnet til å svekke tilliten til 
deres upartiskhet. 
 
Det er klart at også denne gang skulle samtlige kommunestyrerepresentanter med slik 
tilknytning til Elkem Salten Verk vært erklært inhabile, og ikke deltatt i behandlingen av 
saken. Dette foreligger altså en saksbehandlingsfeil. 
 
Etter forvaltningsloven § 41 medfører en saksbehandlingsfeil at det aktuelle vedtak er ugyldig 
dersom det er grunn til å regne med at feilen kan ha virket bestemmende på vedtakets 
innhold. Det er i dette tilfellet åpenbart. Hadde de kommunestyremedlemmene som er 
ansatt ved Elkem Salten Verk ikke deltatt i avstemningen, der ekspropriasjonen altså ble 
vedtatt med én stemmes overvekt, ville den ikke blitt vedtatt. Vedtaket av 14.01.2019 er 
ugyldig.» 

 
Videre er det vist til forvaltningsloven § 8 om at spørsmålet om habilitet for et medlem av et 
kollegialt organ skal avgjøres på en spesifisert måte, nemlig av organet selv, uten at vedkommende 
medlem deltar i avgjørelsen. Advokaten anfører om dette: 
 

«Når spørsmålet om habiliteten til de medlemmer av Sørfold kommunestyre som er ansatt 
ved Elkem Salten Verk ble tatt opp, skulle altså kommunestyret selv truffet avgjørelse i dette 
spørsmålet ved en avstemning der ingen av disse medlemmer deltok. Dette ble ikke gjort, 
noe som er en klar feil. 
 
Hadde slik avstemning blitt foretatt, ville disse medlemmene ut fra konstellasjonene som 
ellers kom til uttrykk i saken, blitt kjent inhabile. Vedtaket i ekspropriasjonssaken ville da blitt 
et annet, slik at det er klart at også denne feilen har virket bestemmende på vedtakets 
innhold. Dette er en selvstendig grunn til at ekspropriasjonsvedtaket er ugyldig.» 

 
Kommunens vurdering av anførslene 

«Ingen av de ansatte har ledende funksjoner i selskapet, og selve ansettelsesforholdet kan 
ikke innebære inhabilitet. Anførselen kan ikke føre frem. 
 
Det er videre anført saksbehandlingsfeil ved at habilitetsspørsmålet ikke er forelagt kollegialt 
organ. 
 
Habilitetsspørsmålet ble forelagt kommunestyret i møte den 18.12.2018, og hvor 
kommunestyret fastslo inhabilitet for Lars Henrik Johansen og Turid Willumstad. Disse har 
ikke deltatt i beslutningsprosessen. Kommunestyret anså ikke at Idar Mohaug og Karl I. 
Simonsen var inhabile. Disse har således oppfylt sin plikt etter kommunelovens § 40, 1 ledd 
med å delta i beslutningsprosessen. 
 
I det kommunestyret har vurdert habilitetsspørsmålet i kommunestyrets møte den 
18.12.2018 ansees det som unødvendig å behandle spørsmålet på nytt i kommunestyrets 
møte den 14.01.2019 – med mindre det har inntrådt en endring i representantenes 
vervsituasjon. En har ikke fått opplyst at representantene har endret sin posisjon mellom 
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18.12.2018 og 14.01.2019. En kan således ikke se at habilitetssituasjonen er endret, og 
habiliteten er behandlet av kollegialt organ.» 

 
Fylkesmannen 
Ekspropriasjonssaken om Andkilmarka deponi ble tatt opp i kommunestyremøtet 18.12.2018, og 
utsatt. Av saksprotokollen fra kommunestyremøtet framgår det at følgende representanters 
habilitet ble vurdert fordi de er ansatt ved Elkem Salten: Idar Mohaug, Kari I Simonsen, Lars Erik 
Johansen og Turid Willumstad. De to siste ble vurdert å være inhabil. Habilitetsspørsmålet for disse 
personene er altså vurdert av kommunestyret selv. Det fremgår riktignok ikke om de fire det gjelder 
fratrådte under behandlingen av habilitetsspørsmålet. Det fremgår av protokollen fra 
kommunestyremøtet 14.01.2019 at Johansen og Willumstad ikke deltok i behandlingen av 
ekspropriasjonssaken.  
 
Kommunen ved kommunalsjef teknisk/næring Kurt Peder Hjelvik har bekreftet pr telefon til 
Fylkesmannen at ingen av de fire det gjelder var med og stemte over sin egen habilitet. 
  
Av protokollen fra kommunestyremøtet 23.05.2019 fremgår det at Johansen og Willumstad ble 
vurdert som inhabile til å behandle klagesaken, og derfor fratrådte. Det ble også stilt spørsmål om 
habiliteten til representanten Tor Ankjell. Dette på grunnlag av en jobb/rapport som Tor Ankjell 
hadde utarbeidet for Elkem Salten på 1990 tallet. Etter fremstilling/vurdering av advokaten ble det 
stemt over habiliteten til Tor Ankjell, og han ble ikke regnet som inhabil i saken. Klagebehandlingen 
ble vedtatt med 19 mot 2 stemmer. 
 
Det er på det rene at Elkem er direkte part i saken. Forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav e nr. 2 
første punktum fastslår at den som er «leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret 
eller bedriftsforsamling for et selskap som er part i saken» automatisk er inhabil til å behandle 
saken. Vi legger til grunn at disse vilkårene ikke er oppfylte for de personene det gjelder. Men 
inhabilitet etter § 6 annet ledd kan inntre dersom det etter en konkret vurdering fastslås at 
tjenestemannen eller den folkevalgte likevel har en tilknytning til selskapet som utgjør «et særegent 
forhold som er egnet til å svekke tilliten» til tjenestemannens eller den folkevalgtes upartiskhet. 
 
Det er framsatt påstand om at vedtaket av 14.01.2019 er ugyldig fordi ansatte i Elkem som er 
medlemmer i kommunestyret skal ha vært inhabile. De ansatte det er snakk er etter det vi forstår 
Idar Mohaug og Kari I Simonsen. Fylkesmannen kan ikke se at disse to ansatte i Elkem har, eller har 
hatt, en slik tilknytning til selskapet at de, som medlemmer av kommunestyret, skulle kunne være 
inhabile til å behandle ekspropriasjonssaken. Vi viser her til det som er omhandlet i 
Kommunaldepartementets veileder «Habilitet i kommuner og fylkeskommuner, pkt. 5.4 hvor det er 
uttalt følgende: 

«For at tjenestemannen eller den folkevalgte skal bli inhabil etter § 6 annet ledd kreves det at 
vedkommendes tilknytning til selskapet er av en viss styrke. Dersom vedkommendes 
tilknytning er av samme art som tilknytningsformene som er ramset opp i § 6 første ledd 
bokstav e, men av fjernere karakter, er hun eller han som utgangspunkt ikke inhabil til å 
behandle saken. Det må normalt noe mer til for at inhabilitet skal inntre etter § 6 annet ledd. 

 
Det kan for eksempel tenkes at det vil utgjøre et særegent forhold som er egnet til å svekke 
vedkommendes tillit dersom tjenestemannen eller den folkevalgte har en annen posisjon i 
selskapet enn det som er direkte oppregnet i § 6 første ledd bokstav e, men som likevel 
innebærer at vedkommende har en sterk tilknytning til selskapet. Det kan også tenkes at 
tjenestemannen har en tilknytning til selskapet gjennom en nærstående som har en ledende 
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posisjon i selskapet. Utgangspunktet for vurderingen må i slike tilfeller bli om avgjørelsen vil 
kunne innebære en «særlig fordel, tap eller ulempe» for den nærstående, for eksempel i 
form av bonus eller lønnsforhøyelse. 

 
Det kan forekomme at en tjenestemann eller folkevalgt som tidligere har hatt en sentral 
posisjon i selskapet, skal delta i behandlingen av en sak der selskapet er part. I 
utgangspunktet vil ikke en tjenestemann eller folkevalgt bli inhabil på grunn av at hun eller 
han tidligere har hatt en posisjon i et selskap som har interesser i en sak som kommunen 
har til behandling. Avhengig av hvor framtredende posisjonen til tjenestemannen eller 
folkevalgte var og hvor sterkt involvert vedkommende var i saken som nå skal behandles i 
kommunen, kan det likevel bli nødvendig å vurdere om vedkommendes tilknytning til 
selskapet må anses som «et særegent forhold» som er egnet til å svekke tilliten til at 
vedkommende vil være upartisk i behandlingen av saken. I denne vurderingen kan det ha 
betydning om tjenestemannens eller den folkevalgtes tilknytningsforhold til selskapet 
ligger så nært i tid at det er nærliggende å tro at vedkommende fortsatt identifiserer seg med 
selskapets interesser.» 

 
Fylkesmannen bemerker at det er snakk om to personer og at ekspropriasjon ble vedtatt med 11 
mot 10 stemmer. Resultatet av saken kunne således ha blitt påvirket dersom disse skulle vært 
inhabile. Det er anført fra advokaten at samtlige av de kommunestyrerepresentanter som er ansatt 
ved Elkem Salten Verk, stemte for ekspropriasjonen, på tvers av andre konstellasjoner som gjør seg 
gjeldende i kommunestyret. 
 
Det er i klagen antatt at de arbeidstakerne i Elkem som er medlemmer av kommunestyret er blitt 
utsatt for et stort press i denne saken, og har fått høre at det var en mulighet for at driften ved 
verket måtte legges ned dersom det ikke ble ekspropriert. Dette er en antakelse og en påstand som 
ikke er videre underbygget.  
 
Det er ikke opplysninger som tilsier at Idar Mohaug og Kari I Simonsen har en sterk tilknytning til 
selskapet. Videre foreligger ikke opplysninger som tilsier at de to skal ha vært spesielt aktive i saken, 
under møtet eller ute i media for sitt syn. Vi viser også til at Elkem Salten har mange ansatte, på et 
tidspunkt 292 ifølge søk på nettet.  
 
Ut fra foreliggende opplysninger tiltrer Fylkesmannen kommunens vurdering av at de to ansatte det 
gjelder ikke kunne anses som inhabile.  
 

Vilkårene for å ekspropriere i oreigningslova § 2 
Bestemmelsene i oreigningslova gjelder så langt de passer også for ekspropriasjon etter plan- og 
bygningsloven. 
 
Etter oreigningsloven § 2, 1 ledd kan vedtak om ekspropriasjon bare treffes ”så langt det 
trengs til eller for” realiseringen av ekspropriasjonsformålet. Videre må samtykke etter 
andre ledd ikke gis ”…utan at det må reknast med at inngrepet tvillaust er meir til gagn enn skade.” 
 
Om vilkårene kan anses oppfylt beror på en avveining av de berørte interessene. På den ene siden 
fordelene ved å gjennomføre ekspropriasjonen ut fra rent allmenne samfunnsinteresser, og på den 
andre siden den skade og ulempe inngrepet vil medføre for grunneiere og rettighetshavere. Hva 
som er relevante fordeler, må vurderes i det konkrete tilfellet. Det er likevel et ufravikelig krav at 
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hensynet til allmenne samfunnsinteresser tilsier at ekspropriasjon skal finne sted. Foreligger det en 
overvekt av hensyn som taler for ekspropriasjon er vilkårene oppfylt og samtykke kan gis. 
 
Når det gjelder de avveininger som bestemmelsen i oreigningslovens § 2, 2 ledd gir 
anvisning på, heter det i Kommunal- og regionaldepartementets rundskriv H-14/02 om 
ekspropriasjon på plan- og bygningsrettens område: 

”I utgangspunktet gjelder oreigningsloven § 2 annet ledd i alle vurderinger om 
ekspropriasjon. Imidlertid har man i praksis ansett at den avveining bestemmelsen 
foreskriver delvis er foretatt ved reguleringsbehandlingen, der denne ligger til grunn for 
ekspropriasjonen. Derfor stilles ikke de samme krav til avveiningen ved slike 
ekspropriasjonsvedtak som i andre tilfeller. Et slikt holdepunkt er uttalt i Rt. 1999 s. 513. Et 
eksempel på samme standpunkt i rettspraksis er ”Bernard Grindesaken” av 2002 som ble 
avgjort i Lagmannsretten og nektet fremmet for Høyesterett. Dette gjelder likevel bare for 
det som er avgjort i reguleringsplanen, dvs. arealdisponeringen med tillegg av de konkrete 
reguleringsbestemmelser. For spørsmålet om tvangsovertakelse gjelder likevel kravet til 
vurderingen i oreigningsloven § 2 annet ledd fullt ut. Det vil således normalt kun være 
hensiktsmessigheten av selve tvangsinngrepet i forhold til de berørte 
grunneiere/rettighetshavere som vil stå sentralt ved ekspropriasjon til gjennomføring av 
reguleringsplan.” 
 

At forholdene har endret seg tilsier at det fortas en ny vurdering. Det samme gjelder når det er gått 
lang tid siden reguleringsplanen ble vedtatt, og forutsetningen for reguleringsvedtaket kan ha endret 
seg. 
 

Vedtakets innhold 
Kommunen 
Rådmannen bemerker at deponeringsspørsmålet er grundig utredet, både gjennom 
reguleringsplanprosessen og ekspropriasjonsvedtaket. Det er vist til at kommunen etter plan og 
bygningsloven § 16-2, 1. ledd kan foreta ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan. 
Reguleringsplanen krever at inngrepet må ha sammenheng med det formål som er angitt i 
reguleringsplanen. Den interesseavveining som bestemmelsen foreskriver kan være foretatt ved 
den prosessen som er gjennomført ved vedtak om reguleringsplanen, jfr. Kommunal og 
regionaldepartementets rundskrift H-14/02, se pkt. 5.2. Kommunen anfører at det her er foretatt en 
grundig vurdering av både behov og de samfunnsmessige interesser. 
 
Reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser ble vedtatt 19.06.2014. I § 2 er det fastsatt: 

«Generell fyllingshøyde for området settes til 4,0 m. For detaljerte retningslinjer for fyllingen 
vises det til grunnundersøkelsesrapport, Kummeneje, 0.8794 Rapport nr. 1, datert 23.04.92, 
samt Salten Verk sin plan for drift, overvåkning, avslutning og etterdrift av deponiet. 
Innenfor disse begrensninger skal fyllingshøyden best mulig tilpasses tilstøtende terreng.» 

 
Påstand i klagen: Det er ikke adgang til å ekspropriere ut fra begrensningene i reguleringsplanen. 
Andkilmarka deponi er overfylt, etter de begrensninger som gjelder for deponiet. Når det ikke 
kan fylles mer i deponiet, er det ikke noe grunnlag for en ekspropriasjon.  
 
Klagers advokat viser til nevnte bestemmelse når det gjelder fyllingen i deponiet. Det anføres i denne 
sammenheng: 

«Den nevnte driftsplanen er av 17.01.2013, og vedlegges som Vedlegg 6. I pkt. 4.1 i denne 
planen heter det: 
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«Endelige kotehøyder for ferdig oppfylt deponi er angitt i kapittel 6.2. De endelige 
kotehøydene er gjeldende før utlegging av ca. 0,4 m toppdekke.» 
 
Kapittel 6 består kun av vedlegg. Vedlegget 6.2 har overskriften «Anvisning av kotehøyder 
for ferdig oppfylte masser» og består av et kart der kotehøydene er skrevet inn. 
Kotehøydene stiger fra nord i deponiet og sørover for å sikre den nødvendige 
overflatedrenering av deponiet fra sør mot nord. Den maksimale høyde i deponiet angis i 
vedlegget 6.2 til 14,20 meter. 
 
I driftsplanens pkt. 2.5 Plan for oppfylling av deponiet sies det under overskriften 
«Hovedavgrensninger»: 

 
«Deponiets yttergrenser er definert av reguleringsplankartet for området (vedlegg 6.1). 
Innenfor disse grensene fylles de deponerte massene opp til kotenivåene som er angitt 
vedlegg 6.2.» 
 
Sommeren 2012 fikk grunneierne foretatt målinger av høydene i deponiet. Målingene ble 
foretatt av firmaet Novatek AS. I 2014 utarbeidet A/S Salten Kartdata på basis av disse 
målingene et kart med ca. 1.000 punktmålinger, som viser høyden på de innfylte 
deponimasser. Kartet vedlegges som Vedlegg 7. 
 
Kartet viser at det mange steder i deponiet er fylt klart over de fastsatte kotehøyder, 
herunder langt over den maksimale høyde på 14,20. 
 
Sommeren 2016 fikk grunneierne foretatt masseberegninger for deponiet, dels av innfylte 
masser og dels av uutnyttet kapasitet i deponiet. Beregningene ble utført av firmaet 
Energimontasje AS. De ble sendt til Sørfold kommune som supplement til den klagen av 
15.06.2016 som kommunen aldri behandlet. Beregningene viser at innfylte masser klart 
overskrider deponiets uutnyttede kapasitet. Rapporten med vedlegg følger som Vedlegg 8. 
Det skal nevnes at disse beregningene ikke inkluderer betydelige masser som lå på tippen i 
fyllingsfronten i deponiet. Deponiet er dessuten tilført ytterligere masser gjennom full 
ordinær drift etter at de aktuelle målinger ble gjort. Etter gjeldende tillatelse fra 
Miljødirektoratet kan Elkem deponere 5.000 tonn per år, noe som med en gjennomsnittlig 
tetthet/egenvekt på massene på 0,61, tilsvarer ca. 8.000 kubikkmeter per år. 
 
Elkem Salten Verk engasjerte selv Norconsult til å foreta målinger av høydene i deponiet. 
Disse ble foretatt høsten 2016 og er i det alt vesentlige sammenfallende med målingene i 
Vedlegg 7. Kart utarbeidet av Norconsult av 26.10.2016 vedlegges som Vedlegg 9. 

 
Deponiet er altså overfylt ut fra de begrensninger som følger av reguleringsplanen, og det 
kan ikke fylles mer i deponiet.» 

 
Det er vist til ekspropriasjon bare kan foretas «så langt det trengst» til det aktuelle formålet etter 
oreigningslova § 2. 
 



  Side: 9/13 

Påstand i klagen: Det er ikke adgang til å ekspropriere deler som er oppfylt. Ekspropriasjonen 
omfatter hele området, men at det bare er deler der det stadig ville kunne fylles mer, som i dag 
kan brukes til deponiformål. 
 
Det er vist til ekspropriasjon bare kan foretas «så langt det trengst» til det aktuelle formålet etter 
oreigningslova § 2. Videre gjengir vi fra klagen: 
 

«Det er i sammenhengen illustrerende at kommunens ekspropriasjon i 1992 bare omfattet 
det som da ble benevnt område D2 (med en begrensning i sør), som strakk seg fra den 
daværende fyllingsfronten og sørover i reguleringsområdet. Den nordlige delen av deponiet, 
D1, som var ferdig oppfylt, ble ikke omfattet av ekspropriasjonen. Det kan her vises til 
Rettsbok for Salten herredsrett av 17.09.1993 s. 8, følger som Vedlegg 10, der det 
eksproprierte areal angis til ca. 85 daa, og den kartskisse som er vedlagt rettsboken, der 
området D2 angis å være på samme størrelse, jf. Vedlegg 11. 

 
Situasjonen skal nå være at oppfyllingen av deponiet er kommet så langt sørover at det ikke 
lenger fylles i det området som tilhører gbnr. 48/1. Det som her er nevnt, vil da være en 
selvstendig grunn til at det ikke kan eksproprieres noe fra denne eiendommen. 

 
Når det gjelder gbnr. 48/16, måtte det tas hensyn til at det flere steder er en betydelig 
overfylling i forhold til de bestemmelser som gjelder for deponiet, jf. ovenfor. Ved korrekt 
nivellering og ifylling av disse massene sørover i deponiet, ville enda større deler av området 
tilhørende gbnr. 48/16 være å anse som ferdig oppfylt, og uansett ikke kunne eksproprieres 
av den grunn som her er nevnt.» 

 
Kommunen vurdering 
Kommunens har vurdert disse klageanførslene slik: 

«Klager anfører at deponiet er fullt og at det ikke er muligheter å deponere ytterligere 
masser. Det har gjennom mange år vært en disputt mellom grunneier av gnr. 48 bnr.16 og 
kommunen (og til dels Elkem) om oppfyllingsgrad og muligheten for deponering av 
ytterligere masser. Elkem har fått vurdert behovet og muligheten for deponering av 
ytterligere masser, og rådmannen legger til grunn at de vurderinger og de behov som Elkem 
har kan tilfredsstilles ved gjennomføring av en ekspropriasjon. Det har gjennom flere år vært 
ført forhandlinger med grunneier, men man har aldri kommet frem til noen omforent 
løsning, og hvor grunneier har fremsatt en rekke påstander og anførsler knyttet til 
deponiområde. Rådmannen ser det som en samfunnsmessig stor nytte at deponiområdet 
videreføres og legger her til grunn Elkems vurdering m.h.t kapasitet i deponiområdet og 
behov for ytterligere deponering. Tiltakshaver, Elkem har anmodet om gjennomføring av 
ekspropriasjon og det anses som samfunnsviktig at Elkem kan opprettholde sitt 
deponiområde. Både kapasitet, behov og omfang av deponiområdet ble grundig behandlet 
gjennom reguleringsplanprosessen.» 

 
Påstand i klagen: Ikke ekspropriasjon til eie.  
 
Klager kan ikke se at reguleringsplanen åpner for en ekspropriasjon til eie, og ekspropriasjonen 
er også av denne grunn ugyldig. 
 
Klagers advokat viser blant annet til reguleringsbestemmelsene til reguleringsplanen av 19.06.2014  
§ 2.5 (se Vedlegg 5) hvor det heter: 
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«Etter hvert som områder er oppfylt og avsluttet (tilsådd) går området over til 
landbruksformål med eierformen annen.» 

  
Videre er det vist til at Sørfold kommune et brev av 29.09.2015 til Ole Helland, som har representert 
Anne-Lise Helland, gir uttrykk for at bestemmelsene i den tidligere reguleringsplanen fra 1992 er 
videreført i § 2 i den nye planen fra 2014, jf. Vedlegg 12. 
 
I planen fra 1992 sies følgende, jf Vedlegg 13: 

«Etter hvert som områder er oppfylt og avsluttet skal de være klarert som landbruksområder 
og tilsådd. 
… 
Klargjorte områder overlates etter hvert til grunneiers disposisjon og bruk.» 

 
Det anføres at det hele tiden vært forutsetningen at når deponiet er fullt, skal det klargjøres som 
landbruksområde og skifte reguleringsformål til slik bruk. Når bruken av området til 
deponiformål etter reguleringsplanen ikke er varig, men midlertidig, kan det ikke 
eksproprieres til eie til et slikt formål. En eventuell ekspropriasjon måtte være til (midlertidig) 
bruk, slik som ved ekspropriasjonen i 1992. 
 
Klager: Interesseavveiingen etter oreigningsloven § 2 annet ledd vil medføre at også om det i 
utgangspunktet skulle vært en åpning for å ekspropriere til eie etter reguleringsplanen av 2014, 
ville en slik ekspropriasjon ikke være gyldig. Bare ekspropriasjon av rett bruk. 
 
I klagen heter det om dette: 

«Det kan nevnes at selv under den forutsetning at det skulle ha vært en mulighet å 
ekspropriere til eie, måtte det etter oreigningsloven § 2 annet ledd vært foretatt en interesse-
og forholdsmessighetsavveining, der alternativene ekspropriasjon til eie og ekspropriasjon 
av rett til bruk holdes opp mot hverandre. 
 
I saksfremlegget til vedtaket av 14.01.2019 er man under punktet «Vurdering» inne på en 
interesseavveining som synes å angå spørsmålet om ekspropriasjon til eie eller bruk. Det 
skal knyttes noen kommentarer til det som der sies. 
 
Det anføres bl.a. at deponiområdet gjennom lang tid, herunder ved ekspropriasjon til bruk i 
1993, har vært disponert som deponiområde, og at Sørfold kommune ikke kan se at 
grunneierne blir utsatt for noe vesentlig inngrep, da de ikke har disponert området de siste 
10-år. 
 
Et sentralt poeng er imidlertid her at grunneierne nå endelig per 01.01.2020 ville få tilbake 
bruksretten til sin eiendom, noe de for øvrig allerede suksessivt skulle fått etter hvert som 
deponiet ble fylt opp (jf. det som ovenfor er sitert fra reguleringsbestemmelsene). Det er 
klart at i stedet å ta fra grunneierne deres eiendomsrett til disse områdene, er et vesentlig og 
meget tyngende inngrep. 
 
I saksfremlegget er man også inne på forholdet til forurensningsloven. Det sies at det anses 
som en stor fordel om Elkem blir eier av området ut fra hensynene i forurensningsloven. 
Som det påpekes, er imidlertid tiltakshaver ansvarlig ved en eventuell forurensning. Dette 
ansvaret påhviler altså Elkem allerede som bruker av deponiet; det gjør ingen forskjell om 
Elkem blir eier. 
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Man taler også om at en ekspropriasjon kun til bruk vil kunne medføre «unødvendige 
konflikter» mellom grunneier og tiltakshaver. Det underliggende faktiske forhold er her at 
grunneierne ved enkelte anledninger har tatt opp at Elkem ikke har fulgt de bestemmelser 
som gjelder for deponiet, herunder det som er kommet til uttrykk i Elkems egne driftsplaner. 
Elkem har altså fått flere pålegg fra miljøvernmyndighetene i denne sammenheng og også 
bot for brudd på forurensningsregelverket, se Vedlegg 3. Et ønske om å blokkere for 
grunneiers legitime påpekning av uregelmessigheter i driften av deponiet, må være et 
utenforliggende hensyn i en vurdering av om det skal eksproprieres til eie eller bruk. 
 
Under forutsetning av at det skulle foretas en interesse- og forholdsmessighetsvurdering av 
hvorvidt det skulle eksproprieres eiendomsrett eller en rett til bruk, ville det sentrale være at 
behovet for å bruke området til deponi ikke er varig. Elkems behov vil fullt ut være ivaretatt 
gjennom en (midlertidig) rett til bruk. I en slik situasjon vil grunneiernes interesse i etter 
hvert å få tilbake full disposisjonsrett over området for utnyttelse til egne landbruksformål 
sammen med grunneiernes omkringliggende eiendommer, klart slå igjennom.» 

 

Kommunens vurdering 
Kommunens har vurdert disse klageanførslene slik: 

«Klager har videre anført at det ikke er hjemmel for ekspropriasjon til «eie», og har bl.a vist til 
reguleringsplanbestemmelsen pkt.2.5. Bestemmelsen i pkt 2.5 omfatter kun 
reguleringsformål, og legger ikke begrensninger i ekspropriasjonen. Ordinært eksproprieres 
eiendom til «eie», og det er kun unntaksvis at man eksproprierer til «bruk». Ekspropriasjon til 
«bruk» vil kun være nødvendig ved kortvarig bruk. Ved ekspropriasjonen i 1992 ble det 
ervervet en rett til deponering, begrenset til 25 år. Erfaringsmessig viser det seg at slik 
begrenset ekspropriasjon er til skade for både ekspropriant og ekspropriat, da dette kan 
medføre en uklar juridisk situasjon. Samfunnsmessig vil det være en klar fordel å 
ekspropriere til «eie», og hvor eksproprianten selv kan bestemme når et deponiområde 
ansees avsluttet, og eventuelt kan overføres til ny hjemmelshaver. Ekspropriasjon til «bruk» 
ved deponiområde kan også skape uheldige situasjoner m.h.t spørsmålet om tilbakeføring. 
Dette kan være kompliserte spørsmål knyttet til hvordan et område skal tilbakeføres, 
forurensningsansvar, tidspunkt for tilbakeføring etc. 
 
Det forhold at en av grunneierne har fremsatt søksmål mot Sørfold kommune, knyttet til 
antesipert mislighold, viser at det ekspropriasjon til «eie» klart er å foretrekke, fremfor 
ekspropriasjon til «midlertidig bruk». Rådmannen kan ikke se at reguleringsbestemmelsene 
er til hinder for å gjennomføre ekspropriasjon til «eie». Rådmannen anser det som en stor 
samfunnsmessig nytte at deponiområdet eksproprieres til «eie» og ikke til «bruk», da 
hjemmelshaver og tiltakshaver vil være samme juridiske person, noe som vil være en klar 
fordel, både med hensyn til forurensningsansvaret, samt til bruken av deponiområdet. 
 
Når tiltakshaver også blir hjemmelshaver, vil tiltakshaver stå i en bedre situasjon knyttet til 
forvaltningen av deponiområdet, og hvor tiltakshaver kun trenger å forholde seg til 
kommunen som plan og bygningsmyndighet, og slipper å forholde seg til en fremmed 
hjemmelshaver – som kan ha helt andre interesser enn deponeringsvirksomhet. De 
konflikter som har vært mellom grunneier og kommunen og delts Elkem viser et klart behov 
for at ekspropriasjonen gjennomføres til «eie».» 
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Fylkesmannen 
Fylkesmannen forholder seg til at Sørfold kommunestyre 19.06.2014 vedtok reguleringsplan for 
Andkilmarka deponi. Kommunens anfører at både kapasitet, behov og omfang av deponiområdet 
ble grundig behandlet gjennom reguleringsplanprosessen. Vi legger dette til grunn. 
 
Klager påstår at det ikke er adgang til å ekspropriere ut fra begrensningene i reguleringsplanen. 
Andkilmarka deponi er overfylt, etter de begrensninger som gjelder for deponiet. Når det ikke kan 
fylles mer i deponiet, er det ikke noe grunnlag for en ekspropriasjon. Det er vist til utførte målinger 
og beregninger.  
 
Fylkesmannen skal ikke ta stilling til om deponiet er overfylt eller ikke. Det aktuelle området er 
regulert til formålet, og området er tatt i bruk til deponi. Elkem og kommunen har lagt til grunn at 
deponiet skal videreføres og at det i den sammenheng er behov for å ekspropriere. Kommunen ser 
stor samfunnsnytte i at Elkem kan opprettholde sitt deponiområde. Fylkesmannen tiltrer 
kommunens vurdering her. Elkem er en stor bedrift med mange ansatte, 292 på et tidspunkt ifølge 
søk på internett, og har således stor betydning for kommunen. 
 
Det er anført i klagen at det ikke er adgang til å ekspropriere deler som er oppfylt. Ekspropriasjonen 
omfatter hele området, men det er bare de deler der det stadig ville kunne fylles mer, som i dag kan 
brukes til deponiformål. Fylkesmannen mener det er hensiktsmessig at hele det regulerte området 
blir ekspropriert. Virksomheten må foregå innenfor de rammer reguleringsplanen og bestemmelser 
setter. 
 
Klager kan ikke se at reguleringsplanen åpner for en ekspropriasjon til eie. Interesseavveiingen etter 
oreigningsloven § 2 annet ledd vil medføre at også om det i utgangspunktet skulle vært en åpning 
for å ekspropriere til eie etter reguleringsplanen av 2014, ville en slik ekspropriasjon ikke være 
gyldig. Bare ekspropriasjon av rett bruk. Fylkesmannen kan ikke se at reguleringsplanen, 
bestemmelse 2.5, i dette tilfellet ikke åpner for/skulle være til hinder for å ekspropriere til eie.  
Jurist og tidligere professor ved NMBU, nå avdøde Daniel Rogstad, skrev i kompendiumet 
«Ekspropriasjon på grunnlag av reguleringsplan» av mai 2009, under pkt 4.5 på s. 52 at det ved 
varige avståelser må ligge innenfor ekspropriasjonsmyndighetenes skjønn å vurdere avståelse til 
eiendom istedenfor f.eks. en bruksrett til området uten tidsavgrensning. Synspunktet gjelder slik vi 
leser det den situasjonen vi her står overfor der den eksisterende eksproprierte bruksretten er 
tidsbegrenset frem til 1. januar 2020. Fylkesmannen legger dette til grunn. Fylkesmannen skal legge 
stor vekt på hensynet til det kommunale selvstyre ved prøving av det frie skjønn, jf. 
forvaltningslovens § 34 annet ledd. Kommunen har vurdert at ekspropriasjon til eiendom er bedre 
for tiltakshavers forvaltning av deponiområdet enn til bruk. Ved eie vil driverne få større kontroll 
over området enn ved en bruksrett, og forvaltningen av området blir enklere for driverne. 
 
Det foreligger gyldig reguleringsplan. Vi legger til grunn at de ulike interessene, fordeler og ulemper, 
knyttet til bruken av området til deponi i tråd med reguleringen er tilfredsstillende vurdert i 
reguleringssaken. Kommunestyret har tillagt samfunnshensyn avgjørende vekt i 
ekspropriasjonssaken. Fylkesmannen tiltrer denne vurderingen. Drift, avslutning og etterdrift av 
deponiet må uansett foregå innenfor reguleringsplanens begrensninger og innenfor gitte tillatelser. 
 
Etter Fylkesmannens vurdering er det ekspropriasjonshjemmel for det aktuelle formålet, og at 
vilkårene for å ekspropriere etter plan- og bygningsloven § 16-2 jf. oreigningslova § 2 er oppfylt i 
dette tilfellet. Klagen tas ikke til følge. 
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Vedtak: 
Fylkesmannen stadfester Sørfold kommunestyres vedtak av 14.01.2019 om ekspropriasjon i 
medhold av plan- og bygningsloven § 16-2 jf. oreigningslova § 2. 
 
Fylkesmannens vedtak er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 1-9, jf. rundskriv T-2/09 fra 
Miljøverndepartementet og brev datert 28. september 2009 fra Kommunal- og 
regionaldepartementet, jf. forvaltningsloven § 34. 
 
Avgjørelsen kan ikke påklages videre, jf. forvaltningsloven § 28. 
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