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298/1/119 - Pålegg om retting, tvangsmulkt og vedtak om overtredelsesgebyr - Ulovlig oppført 
uthus v/Malsjøen  
 
Gnr. Bnr.:    Gnr. 298 Bnr. 1 Fnr. 119 
Byggested: Malsjøen  
Tiltakstype: Oppføring av uthus med utedo 
Tiltakshaver: Grete Thingelstad 
Ansvarlig søker: Grete Thingelstad  
 
 
Vi viser til vårt brev av 14.06.2018, vår ref.18/01041-7, med varsel om pålegg, tvangsmulkt og 
overtredelsesgebyr for ulovlig utført arbeid med oppføring av uthus i tilknytning til deres 
fritidsbolig v/Malsjøen.   
 
I varselet ble det opplyst at kommunen vurderer å ilegge pålegg, tvangsmulkt og 
overtredelsesgebyr. Dere ble gitt anledning til å inngi uttalelse innen 3 uker, jf. plan- og 
bygningsloven (pbl) § 32-8 tredje ledd.  
 
Gran kommune har mottatt søknad om dispensasjon i medhold av plan- og bygningsloven den 
29.06.2018 og vedtak om utfall i saken ble gitt den 14.02.2019. 
 
Etter en konkret helhetsvurdering har kommunen besluttet, med hjemmel i pbl §§ 32-3,5 og 8 å 
pålegge retting (herunder; rive oppført bygg) og tvangsmulkt. Kommune har også besluttet å 
ilegge et overtredelsesgebyr på kr 13 000,-.  
Rettingen skal være utført innen 28.06.2019 
 
Hvis rettingen ikke utføres innen fastsatt frist ilegges en løpende dagmulkt på kr 600,- fra og med 
29.06.2019.  
 
Bildedokumentasjon på at rettingen er utført skal sendes kommunen før fristens utløp.  
 
Vedtaket og gebyret rettes til dere som tiltakshaver.  
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Grunnlaget for pålegget, overtredelsesgebyret og bakgrunnen for gebyrets størrelse gjengis 
nedenfor. 
 
Pålegg om retting:  
Fristen som er satt for retting anses å være tilstrekkelig for å kunne imøtekomme pålegget. Det er 
tatt høyde for at flere skogsbilveier ofte er stengt på vinterstid/tidlig vår.  
Det tillates ikke at byggearbeider med nytt bygg settes i gang før allerede oppført bygg er revet.  
 
Overtredelsesgebyr:  
Overtredelsesgebyret er satt ut ifra at tiltakshaver burde forstått at arbeider på en 
hytteeiendom/festetomt i LNF-område (landbruk- natur og friluftsliv) ikke kan igangsettes uten gitt 
dispensasjon og ev. tillatelse. Bygget er ikke i tråd med formålet og den er i tillegg plassert innenfor 
byggeforbudssonen til Malsjøen, med kun fire meters avstand fra strandlinjen. Samtidig var byggets 
utforming og samlet grad av utnytting utenfor de gitte retningslinjene i arealplanen.  
 
Dagmulkt:  
Dagmulkten er satt til kr 600,- for å sikre at pålegg om retting blir imøtekommet.  
 
Bakgrunn for saken  
Gran kommune ble gjort oppmerksom den 18.05.2018 på et uthus ved Malsjøen som var oppført 
uten tillatelse. Kommunen sendte ut brev med anmodning om redegjørelse den 28.05.2018, og 
mottok svar på denne den 11.06.2018.  
I svaret bekreftes det at bygget, ment som utedo og bod, er under oppføring. Etter at varsel om 
pålegg ble sendt tiltakshaver mottok vi søknad om etterhåndsgodkjenning. Dispensasjonssøknaden 
ble sendt til planutvalget for behandling. I saken innstilte administrasjonen negativt og ønsket 
bygget fjernet. Det ble satt opp et alternativ vedtak med fjerning av eksisterende bygg, men med 
tillatelse til å oppføre nytt bygg der hvor eksisterende utedo står i dag. Planutvalget vedtok det 
alternative vedtaket. Det innebærer at eksisterende bygg skal fjernes og plassen skal tilbakeføres til 
sin opprinnelige stand.  
 
Vurdering: 
 
Som et av virkemidlene i pbl for å få gjennomført gitte pålegg, er det i § 32-5 gitt hjemmel for 
ileggelse av tvangsmulkt. Pbl § 32-5 første ledd, første setning har følgende ordlyd: 

 
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, herunder forbud, innen en 
særskilt angitt frist. 

 
Plan- og bygningsloven § 32-3 første ledd, sier følgende om ulovlige forhold: 

 
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. 
 

Plan- og bygningsloven § 32-8 første ledd bokstav a og b, sier følgende om ulovlige forhold: 

Overtredelsesgebyr kan ilegges den som forsettlig eller uaktsomt: 
a) prosjekterer, utfører eller lar prosjektere eller utføre et tiltak i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold 

av denne lov, eller i strid med vilkårene i tillatelse.  
b) utfører, lar utføre, bruker eller lar bruke tiltak uten at det foreligger nødvendig tillatelse etter denne lov  
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Gebyrets størrelse er utmålt i forhold til SAK §16-1 første ledd bokstav a nr.2, hvor det kan ilegges 
overtredelsesgebyr inntil 50 000 der tiltak ikke i det vesentligste er i samsvar med krav gitt i eller med 
hjemmel i plan- og bygningsloven. Vi mener derfor at sats kr 13 000,- er riktig, itillegg til at tiltaket blir 
fjernet innen en fastsatt frist.   
 
Andre opplysninger: 
Det er eiers/tiltakshavers ansvar at plan- og bygningslovgivningens krav, herunder tidligere gitte 
tillatelser, overholdes. 
 
Et pålegg som ikke etterkommes innen fastsatt frist, vil kunne følges opp med forelegg som kan få 
samme virkning som rettskraftig dom, jf pbl §§ 32-6 og 32-7. Det orienteres om at ”Blir pålegg i 
rettskraftig dom eller dermed likestilt forelegg ikke etterkommet kan plan- og bygningsmyndighetene la 
de nødvendige arbeider utføre for regning av den som dommen eller forelegget er rettet mot”, jf. § 32-7 
første ledd. Det vises til forhåndsvarsel datert. 
 
Pålegg kan etter pbl § 32-3 fjerde ledd tinglyses som heftelse på eiendommen dersom pålegget ikke 
gjennomføres. 
 
Klage 
Vedtaket kan påklages. En eventuell klage må framsettes skriftlig til Gran kommune innen 3 uker fra 
mottak av dette vedtaket. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Plan, bygg, oppmåling 
 
Anne Borgedahl Jan-Fredrik Høgsaas 
Enhetsleder plan, byggesak, oppmåling Saksbehandler byggesak 
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