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Klageavgjørelse - Pålegg om retting og tvangsmulkt - Gbnr. 65/41 i Gran 
kommune 

Fylkesmannen viser til oversendelse av klagesak fra Gran kommune i e-post datert 24.05.2020, samt 
ettersendt oversendelse av 23.11.2020. 
 
Saken gjelder 
Gran kommune gjennomførte tilsyn på bolig- og forretningsbygget på gbnr. 65/41, den 10.04.2019. 
Som følge av funn i tilsynet ga kommunen pålegg om retting og fastsatte tvangsmulkt i vedtak datert 
26.06.2019 (ref.nr. 14/00963-72). 
 
Vedtaket ble påklaget av ansvarlig utførende, Vigga Bygg AS, i brev datert 12.07.2019. Klagen ble 
supplert med et mer utfyllende brev 05.08.2019. Foretaket klager på den delen av pålegget som 
gjelder utskifting av vinduer og dører i yttervegg og takvinduer. Klager mener de benyttede 
byggevarene er godkjent i Norge. I brevet er det vedlagt ytelseserklæringer og det informeres at 
ansvarlig søker skal ha levert egen dokumentasjon på takvinduene. Det bes om et møte med 
kommunen for gjennomgang av sakens dokumenter og det ytres ønske om å søke om fravik fra 
TEK10, siden klager tror takvinduene ikke tilfredsstiller kravet til U-verdi (varmegjennomgang). 
 
Høsten 2019 er det omfattende dialog mellom klager og kommunen. Søknaden om fravik fra TEK10 
blir avslått. I januar 2019 anser kommunen å ha fått dokumentert at byggevarene kan benyttes i 
byggverket, og avslutter ulovlighetssaken med brev av 07.02.2020. Faktura for allerede påløpt 
tvangsmulkt ble sendt ut samme dag. Fakturaen ble «påklaget» av foretaket i brev datert 21.02.2020. 
De aksepterer ikke fakturaen, fordi de mener dokumentasjonen nå er godkjent.  
 
Klagene ble behandlet av Gran kommune v/ Planutvalget i møte 29.04.2020, sak 21/20. Klagen ble 
ikke tatt til følge og ble derfor oversendt til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Vi viser for øvrig til 
sakens dokumenter, som vi legger til grunn at partene er godt kjent med. 
 
Formelle forhold og kompetanse 
Vi konstaterer at klagen er inngitt rettidig av part med rettslig klageinteresse, jf. fvl. § 28 flg. 
Fylkesmannens kompetanse som klagemyndighet er hjemlet i plan- og bygningsloven (pbl.) § 1-9 og 
rundskriv T-2/09 fra Miljøverndepartementet. Fylkesmannen kan prøve alle sider av saken og kan ta 
hensyn til nye omstendigheter. Vi kan treffe nytt vedtak i saken eller oppheve det og sende saken 
tilbake til ny behandling hos kommunen. Det skal legges stor vekt på hensynet til det kommunale 
selvstyre ved prøving av det frie skjønn, jf. forvaltningsloven § 34. 
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Krav til dokumentasjon av byggevarer 
Det er i utgangspunktet fritt fram å omsette byggevarer over landegrensene i EU/EØS. Likevel er det 
ikke gitt at byggevarer som er produsert i andre land, kan brukes på norske byggverk. Norge har et 
hardt vinterklima, og har på flere områder strengere krav enn de fleste EU-land. TEK10 § 3-1 stiller 
krav om at produkter i byggverk må være dokumentert å ha slike egenskaper at byggverket 
tilfredsstiller kravene i TEK10.1 Hva som kreves av produktdokumentasjon fremgår av forskrift om 
dokumentasjon av byggevarer (DOK)2, som er en implementert EU-forordning. Hovedregelen er at 
ytelseserklæring skal følge byggevaren og CE-merke skal påføres byggevaren (art. 4 – 11). 
Dokumentasjonen skal være på et skandinavisk språk, jf. den norske forskriften (DOK) § 4. 
 
Kommunens tilsynsplikt og hjemmel til å ilegge sanksjoner 
Kommunens tilsynsplikt fremgår av pbl. § 25-1: «Kommunen har plikt til å føre tilsyn i byggesaker med 
at tiltaket gjennomføres i samsvar med gitte tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov». 
Tilsynet gjennomføres «på den måte, i det omfang og med den intensitet som kommunen finner 
hensiktsmessig», jf. § 25-2. Kommunen er gitt et bredt skjønn for hva de fører tilsyn med og hvor langt 
inn i saken de vil gå. Departementet har imidlertid fastsatt at produktdokumentasjon av byggevarer 
skal være et prioritert tilsynsområde, jf. SAK10 § 15-3. 
 
I denne saken er det foretatt kombinert dokument- og byggeplasstilsyn. Kommunen ba om at det 
framlegges produktdokumentasjon for «branndører og alle vinduer i bygget» og de inspiserte om 
byggevarene var påført merker som sikrer sporbarhet til dokumentasjonen. Avvikene som er funnet 
i tilsynet, fremgår av kommunens tilsynsrapport, datert 06.05.2020. 
 
Dersom kommunen avdekker avvik gjennom tilsynet, har de mulighet til å ilegge sanksjoner for å 
sikre at tiltaket blir utført i samsvar med plan- og bygningsloven. Sanksjoner kan bl.a. være 
øyeblikkelig stans (pbl. § 32-4), pålegg om retting (§ 32-3) og tvangsmulkt (§ 32-5). Gran kommune 
har vedtatt følgende sanksjoner overfor Vigga Bygg AS: 
 

«Med hjemmel i pbl § 32-3 pålegger Gran kommune dere som ansvarlig utførende i byggesak, å skifte ut  
alle takvinduene, vinduer i yttervegg, dører i yttervegg (unntatt inngangsdør på plan 1 mot Torget) og vindu 
plassert i vegg mellom hall og leilighet på plan 2. 

 
Rettingsarbeidet skal være gjennomført innen 15.09.2019 

 
Med hjemmel i pbl § 32-5 ilegges en løpende dagmulkt på kr 2000,- fra og med 16.09.2019 dersom pålegget 
ikke etterkommes. 

 
Dagmulkten løper inntil Gran kommune har mottatt skriftlig underretning om at vinduene og dørene er 
skiftet ut med godkjente produkter jf. TEK 10 § 3-1 tredje ledd. Samtidig skal dokumentasjon på at nye 
produkter tilfredsstiller kravene i TEK 10 sendes til kommunen.» 

 
Fylkesmannens vurdering 

1. Grunnlaget for å pålegge retting 
Hjemmel for å fatte pålegg om retting, er at det foreligger «forhold i strid med bestemmelser gitt i 
eller i medhold» av plan- og bygningsloven, jf. § 32-3. Saksdokumentene viser at Vigga Bygg er 
ansvarlig for flere overtredelser knyttet til dokumentasjon av byggevarer. Da pålegget ble gitt, 
26.06.2019, forelå følgende avvik: 

 
1 Byggetillatelsen ble vedtatt før TEK17 trådte i kraft. Det er derfor kravene i TEK10 som gjelder for tiltaket. 
2 Forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk, i kraft 01.01.2014. 
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 Ingen CE-merking, eller annen fysisk merking på vinduer og dører, som kunne benyttes til 

å identifisere deres egenskaper eller produsent. 
 Ytelseserklæring for dører var ikke fremlagt 
 Ytelseserklæring for vinduer var ikke på et skandinavisk språk 
 På takvindu, hvor produsentens navn og CE-merke var påført, viser merkingen til et annet 

produkt enn det ytelseserklæringen gjelder. 
 Ytelseserklæring for takvinduer var ikke på et skandinavisk språk og den gjaldt et annet 

produkt enn det som var observert på byggeplasstilsynet. Opplysninger på 
ytelseserklæringen viser at produktet ikke oppfyller kravene til U-verdi i TEK10. Det var ikke 
mulig å konstatere om det takvinduet som faktisk var brukt, tilfredsstilte kravene. 

 
Etter Fylkesmannens syn, har ikke foretaket klart å dokumentere at vinduer, takvinduer og dører har 
de egenskapene som er nødvendige for å oppfylle kravene i TEK10. Delvis ved at dokumentasjon 
ikke er fremlagt i det hele tatt, delvis for at de ikke er på korrekt språk og delvis ved at innholdet 
viser at et av produktene ikke oppfyller kravene i TEK10. I tillegg manglet det fysisk merking på selve 
byggevarene, som kunne gi den tilstrekkelige sporbarheten som kreves iht. byggevareforordningen 
og forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK).  
 
Fylkesmannen vurderer at forholdet er i strid med bestemmelser i medhold av loven, og at 
kommunen derfor hadde grunnlag for å kreve retting. Iht. pbl. §§ 32-13 og 1-44 har ikke bare 
kommunen mulighet til å følge opp forholdet, men også en plikt til det. Formålet med 
rettingspålegget er å bringe forholdet i lovlige former, slik at det ikke lenger er i strid med plan-  
og bygningsloven. 
 

2. Saksbehandlingen 
Kommunen varslet tilsyn i brev av 29.03.2019 og ba om at dokumentasjon sendes inn i forkant av 
tilsynet. Tilsyn på byggeplass ble gjennomført 10.04.2019, med ansvarlig søker og ansvarlig 
utførende til stede. Det ble også gjennomført dokumenttilsyn av kommunens saksbehandlere på 
byggesakskontoret. Rapport fra tilsynet, datert 06.05.2019, viser en gjennomgang av observasjoner, 
kommunens vurderinger og plan for oppfølging. Tilsynsrapporten ble oversendt partene, så snart 
den var utferdiget. Etter tilsynet, varslet kommunen at de vurderer å kreve at alle dører, vinduer og 
takvinduer skiftes ut, om det ikke kan dokumenteres at produktene har tilstrekkelige egenskaper iht. 
TEK10. I varselet ble det satt frist for uttalelse og innsending av dokumentasjon innen tre uker. 
 
Etter Fylkesmannens syn har tilsynet ivaretatt de forvaltningsrettslige prinsippene om 
partsdeltakelse og mulighet for kontradiksjon. Kommunen har ivaretatt kravet om forhåndsvarsel og 
opplysning av saken, både før tilsynet og før pålegget om retting. Foretaket har fått tilstrekkelig frist 
til å uttale seg og ettersende dokumentasjon. Varselet har gitt de opplysningene som skal gis, jf. pbl. 
§ 32-2. Fylkesmannen er etter dette kommet til at det ikke foreligger saksbehandlingsfeil knyttet til 
vedtaket. 
 

3. Tvangsmulkt 
I foreliggende sak har kommunen vedtatt tvangsmulkt i form av en løpende dagmulkt på kr. 2000,-, 
som vil bli ilagt om forholdet ikke er rettet innen fristen. Hjemmel for å ilegge tvangsmulkt er pbl.  
§ 32-5. Kriteriet er at det må være fastsatt «for å få gjennomført gitte pålegg». Tvangsmulkt er ment å 
virke som et oppfyllingspress, slik at man gjennomfører pålegget raskest mulig. Det vil bli dyrere, jo 

 
3 «Kommunen skal forfølge overtredelser»   
4 «Plan- og bygningsmyndighetene skal […] påse at plan- og bygningslovgivningen overholdes i kommunen»  
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lenger tid foretaket bruker. I denne saken er kriteriet oppfylt, siden det er gitt et pålegg om retting (i 
samme vedtak) og tvangsmulkten er vedtatt for å få gjennomført dette pålegget. Foretaket ble 
varslet om tvangsmulkt i varselet om pålegget. Fylkesmannen vurderer at kommunen hadde 
grunnlag for å følge opp pålegget med å ilegge tvangsmulkt. 
 

4. Forholdsmessighet 
Selv om kommunen har hjemmel for å vedta både pålegg og tvangsmulkt, må sanksjonene «stå i 
rimelig forhold til ulovligheten», jf. pbl. § 32-10. Om sanksjonene er forholdsmessige må vurderes ut 
fra de konkrete forholdene i saken. Karakteren og omfanget av overtredelsen, samt hvilke hensyn 
som blir berørt, har betydning. Tvangsmulktens størrelse bør gjenspeile alvorlighetsgraden. I tillegg 
er det relevant om det er gitt en frist som gir tiltakshaver lang nok tid til å kunne oppfylle pålegget 
innen fristen, og således unngå tvangsmulkt. 
 
Dokumentasjon av byggevarer er ment å sørge for at produktene har nødvendige egenskaper til å 
oppfylle krav i byggeforskriften, jf. TEK10 § 3-1. Forskriften skal bl.a. ivareta sikkerhet, miljø, helse og 
energi, jf. § 1-1. Vinduer skal spesifikt ivareta værpåkjenninger, brann, energi, lyd m.m. Det er derfor 
viktig at byggevarer i alle tiltak kan dokumenteres å oppfylle kravene, av hensyn til god bokvalitet, 
inneklima og energieffektivitet. Dette underbygges av at departementet har tatt inn 
produktdokumentasjon som et satsningsområde for tilsyn, i SAK10 § 15-3. Overtredelsen i 
foreliggende sak medfører at man ikke vet om de aktuelle byggevarene oppfyller kravene i 
byggeforskriften og således er egnet for bygg i Norge. Det er imidlertid ikke konstatert om – eller i så 
fall hvor mye – produktene strider mot TEK10. Det ikke påvist at overtredelsen vil gi alvorlige 
konsekvenser. Man kan ikke vite hvilke konsekvenser som kan oppstå, siden man ikke har klart å 
dokumentere om kravene i TEK10 er oppfylt. 
 
Kommunens vedtak pålegger foretaket å skifte ut alle dører, vinduer og takvinduer, som ikke kan 
dokumenteres. Etter Fylkesmannens syn, kan dette i utgangspunktet fremstå som en streng 
sanksjon, siden avviket også vil kunne lukkes ved å dokumentere at de valgte byggevarene faktisk er 
i tråd med TEK10. Å fremskaffe dokumentasjonen vil være et langt mindre inngripende pålegg enn å 
skifte ut byggevarene. Et pålegg om å dokumentere kunne normalt vært tilstrekkelig. I denne saken 
har imidlertid foretaket allerede fått flere muligheter til å fremlegge dokumentasjon, før pålegget ble 
fattet. Både ved to anmodninger før tilsynet og ved varsel om pålegg. Foretaket har ikke sendt inn 
denne dokumentasjonen, til tross for at dette skal foreligge i tiltaket, før produktene bygges inn, jf. 
byggesaksforskriften (SAK10) § 5-5. Fravær av tilstrekkelig dokumentasjon, kan indikere at det ikke 
finnes. Da er det i så fall ikke noen annen mulighet å oppfylle kravene i TEK10, enn å bytte ut med 
dokumenterte byggevarer. Fylkesmannen anser det derfor forholdsmessig at pålegget omfatter å 
skifte ut udokumenterte byggevarer. 
 
Foretaket opplyser at det ikke er de selv som har levert de aktuelle byggevarene til byggeplassen,  
og at det er andre som skulle fremskaffet dokumentasjon. Fylkesmannen påpeker i denne 
sammenheng at det er foretaket som har erklært ansvar i saken, og svarer derfor for 
underleverandørers feil. Når foretaket ikke har fått inn tilfredsstillende dokumentasjon på 
byggevarene som er brukt, vitner dette om manglende styring og kvalitetssikringsrutiner. Dette er i 
seg selv i strid med ansvarlig utførendes ansvar, jf. SAK10 § 10-1, noe som kan tale for at 
byggevarene bør byttes ut med nye og dokumenterte byggevarer. Når ansvarlig utførende bruker 
byggevarer som ikke er dokumentert, kan dette gi uheldige følgefeil. I dette lyset virker ikke pålegget 
å være uforholdsmessig strengt.  
 
Tvangsmulkten er satt til kr. 2000,- om dagen. Foretaket er en profesjonell aktør og tjener penger 
ved salg av boligene. Boligene er i bruk og det er en interesse for beboerne at det gis tilstrekkelig 
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oppfyllingspress, slik at forholdet rettes uten ugrunnet opphold. Overtredelsen vil som sagt ikke gi 
fare for liv eller vesentlige konsekvenser for helse, og er ikke blant de alvorligste tilfellene. 
Kommunen har derfor ikke satt en umiddelbar engangssum eller kort frist. Fylkesmannen vurderer 
at den daglige mulkten ikke er uforholdsmessig stor ut fra alvorlighetsgraden. Fristen for retting er 
videre satt relativt langt fram. Etter vårt syn, skulle det være godt mulig å skifte ut byggevarene før 
tvangsmulkten ble iverksatt. Fristen ble satt til 15.09.2019, dvs. i underkant av 3 måneder. Å bytte 
dører og vinduer er relativt enkelt, og kan gjøres uten å endre på selve bygningskonstruksjonen. Det 
er ikke anført at det er spesielt lang leveringstid på de aktuelle byggevarene. Forutsetningsvis kunne 
foretaket også oppfylt pålegget innen disse 3 månedene, ved å fremlegge tilstrekkelig 
dokumentasjon, som viste at byggevarene var i samsvar med TEK10. Da ville heller ikke 
tvangsmulkten begynt å løpe. 
 
Etter Fylkesmannens syn, fremstår både pålegget og tvangsmulkten å stå i rimelig forhold til 
ulovligheten.  
 

5. Etterfølgende forhold 
I perioden etter pålegget ble gitt har det vært omfattende korrespondanse mellom foretaket og 
kommunen. Det har blitt ettersendt dokumentasjon i flere omganger, og det har blitt behandlet 
(avslått) søknad om fravik fra TEK10. Etter de siste forsendelsene av 15.01.2020 og 23.01.2020 
avsluttet kommunen ulovlighetssaken, ved brev av 07.02.2020. Da anså kommunen avvikene som 
lukket. Tilstrekkelig produktdokumentasjon var nå sendt inn, selv om én av erklæringene stod på 
engelsk. Kommunen sendte deretter ut faktura for påløpt tvangsmulkt (76 000,-) for perioden 
02.12.2019 – 23.01.2020. Fakturaen ble «påklaget» av foretaket i brev datert 21.02.2020. De 
aksepterer ikke fakturaen, fordi de mener dokumentasjonen nå er godkjent. 
 
Tema for Fylkesmannens klagebehandling er å overprøve om vedtaket om pålegg og tvangsmulkt er 
gyldig. Hvorvidt pålegget i ettertid har blitt oppfylt, ligger utenfor det vi skal overprøve. Selve 
fakturaen som sendes ut for å innkreve tvangsmulkten er heller ikke noe enkeltvedtak vi kan 
overprøve. For ordens skyld vil vi likevel kort kommentere forholdet, siden det er tatt opp av klager. 
 
Fylkesmannen forstår klagers innvending, og at det kan oppleves rart å få regning for 
tvangsmulkten, etter at forholdet er rettet. Tvangsmulkten er likevel ingen straff. Det er en 
administrativ sanksjon som skal gi et press til å oppfylle pålegget. Dvs. enten dokumentere de 
byggevarene som er brukt, eller skifte ut til nye dokumenterbare produkter. Jo lenger tid man lar 
avviket stå åpent, jo dyrere blir det for foretaket. Tvangsmulkten skal løpe «så lenge det ulovlige 
forhold varer», jf. pbl. § 32-5. Den fortsetter å løpe, selv om det ikke sendes ut faktura daglig. 
Praktiske hensyn tilsier at man sender ut fakturaer etterskuddsvis f.eks. én pr. måned. Å sende ut 
forskuddsvis ville nok oppleves som mer problematisk for foretaket, det samme ville det være å få 
én faktura pr. dag. Tvangsmulkt er innkrevd fra 02.12.2019, da kommunen anså at det hadde gått 
nok tid til å sende inn dokumentasjon og fram til 23.01.2020, da de anså avviket som lukket. At 
forholdet ble rettet i januar, viser at tvangsmulkten faktisk har gitt et oppfyllingspress. 
Tvangsmulkten har dermed fungert etter sin funksjon. Fylkesmannen ser ikke at det er noe 
ureglementert knyttet til dette. 
 
Fylkesmannens vedtak 
Klagen tas ikke til følge. Fylkesmannen stadfester Gran kommunes vedtak datert 26.06.2019,  
om pålegg om retting og tvangsmulkt (ref.nr. 14/00963-72). 
 
Vedtaket er truffet med hjemmel i forvaltningsloven § 34 og plan- og bygningsloven § 1-9. Vedtaket 
er endelig og kan ikke påklages videre, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd. 



  Side: 6/6 

 
 
Med hilsen 
 
Jo-Bjørner Haugen (e.f.) 
avdelingsdirektør 

  
 
Håvard Haugnes 
seniorrådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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