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298/1/119 - Varsel om pålegg, tvangsmulkt og overtredelsesgebyr – Ulovlig oppføring av bygning
uten tillatelse

Gnr. Bnr.: Gnr/bnr/fnr. 298/1/119
Byggested: Hyttetomt v/ Malsjøen

Tiltakstype: Ulovlig oppført bygg
Tiltakshaver: Grete Thingelstad

Gran ko mmune er kjent med at det er oppført frittstående utedo/lager - bygning på eiendommen.
Det er tidligere sendt ut anmodning om redegjørelse. I svaret bekreftes det at bygget er nylig
oppført og skal fungere som utedo og lager for utstyr/ved.

Det utførte tiltaket er søknadspliktig etter pbl § 20 - 2 og krever dispensasjon fra kommuneplanens
ar ealdel fra 26.mai.2011.

Kommunen kan ikke se i vårt arkiv at det er gitt godkjenning for oppføring av nytt tiltak på
eiendommen G nr/ bnr /fnr. 298/1/119 .

Du har anledning til å uttale deg innen 3 uker etter mottak av dette brevet.

Du har mulighet til å søke om godkjenning i ettertid, søk naden må sendes innen 3 uker.

Dette er et varsel i medhold av plan - og bygningsloven (pbl .) § 32 - 2. Kommunen er pålagt å forfølge
overtredelser gitt i eller i medhold av loven, og skal eventuelt følge opp ulovlige forhold med pålegg
om retting, pålegg om stans eller vedtak om tvangsmulkt. Et eventuelt pålegg som ikke
etterkommes innen fastsatt frist, vil også kunne følges opp med forelegg etter pbl. § 32 - 6, som kan
få samme virkning som rettskraftig dom.

Med dette er du også varslet om at kommunen vurderer å ilegge overtredelsesgebyr etter pbl. § 32 -
8 for overtredelsen.

Hjemler i plan - og byg ningsloven
Pålegg om retting/fjerning er hjemlet i pbl. § 32 - 3 :

«Ved forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven, kan plan - og
bygningsmyndighetene gi den ansvarlige pålegg om retting av det ulovlige forhold, opphør av bruk
og forbud mot fortsatt virksomhet, samt stansing av arbeid.

Ved utferdigelsen av pålegg skal det settes frist for oppfyllelse.
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Samtidig med utferdigelsen av pålegg kan det fastsettes tvangsmulkt. Ved utferdigelse av pålegg gis 
opplysning om at pålegget vil kunne følges opp med forelegg som kan få virkning som rettskraftig 
dom. 
 
Endelig pålegg kan tinglyses som en heftelse på den aktuelle eiendom.» 
 
Kommunen vurderer å pålegge deg om å fjerne bygningen, eventuelt kan du søke om 
etterhåndsgodkjenning. Ta kontakt med kommunen dersom du ønsker bistand til 
søknadsprosessen.  
 
Tvangsmulkt er hjemlet i pbl. § 32-5: 
«Ved forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven, kan plan- og 
bygningsmyndighetene fastsette tvangsmulkt for å få gjennomført gitte pålegg innen en særskilt 
angitt frist. Tvangsmulkten fastsettes samtidig med pålegg om retting og løper fra 
fristoverskridelsen for retting. Der tvangsmulkt ikke fastsettes samtidig med pålegg, skal det gis eget 
forhåndsvarsel om tvangsmulkt. 
 
Det kan fastsettes at tvangsmulkten løper så lenge det ulovlige forhold varer, som et engangsbeløp 
eller som en kombinasjon av løpende mulkt og engangsbeløp. Tvangsmulkten ilegges den ansvarlige 
for overtredelsen, og tilfaller kommunen. Når det ulovlige forhold er rettet, kan kommunen nedsette 
eller frafalle ilagt tvangsmulkt.» 
 
Tvangsmulkt kan fastsettes samtidig med utferdigelse av pålegg, jfr. pbl. § 32-3, tredje ledd. Dette 
kan skje uten ytterligere varsel. Tvangsmulkten vil forfalle dersom fristen i pålegget ikke overholdes. 
 
Overtredelsesgebyr er hjemlet i pbl. § 32-8: 
«Overtredelsesgebyr kan ilegges den som forsettlig eller uaktsomt: d) bruker eller lar bruke byggverk 
eller del av byggverk eller areal uten at det foreligger nødvendig tillatelse etter denne lov, eller 
bruken er i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, vedtak eller plan». 
 
Endelig vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg. 
 
 
Med hilsen 
Plan, bygg, oppmåling 
 
 
Anne Borgedahl       Jan-Fredrik Høgsaas 
Enhetsleder plan, byggesak, oppmåling     Saksbehandler byggesak  
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
 
  
 


