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298/1/119 - Klage over vedtak om overtredelsesgebyr 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Vedtak av 22.1.2019 opprettholdes 
2. Saken oversendes Fylkesmannen i Innlandet for endelig avgjørelse 

 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Anmodning om redegjørelse 
Svar på anmodning om redegjørelse 
Varsel om pålegg og overtredelsesgebyr 
Saksfremlegg planutvalg 
Vedtak planutvalg 
Vedtak om pålegg og overtredelsesgebyr 
Klage 

Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 

 
 

Oppsummering 
I forbindelse med ulovlig oppført uthus med utedo på fritidseiendom ved Malsjøen ble det i vedtak 
den 22.2.2019 ilagt eier av eiendommen overtredelsesgebyr kr 13 000,-.  
 
Vedtaket er påklaget med anførsel om at gebyret må stå i forhold til alvorlighetsgraden og 
vurderes jf. likhetsprinsipp mot andre saker kommunen har ilagt overtredelsesgebyr.  

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Gran kommune ble i 2018 gjort kjent med at det var satt opp et uthus tett inntil strandsonen til 
Malsjøen. Det ble i brev den 14.6.2018 varslet om pålegg om retting samt overtredelsesgebyr for det 
ulovlige forholdet.  
 
For å føre opp tiltak med plasseringen som er gjort, er det nødvendig med flere dispensasjoner fra 
plan- og bygningsloven og kommuneplanens arealdel; 
 
Hvilke dispensasjonsforhold gjelder her? 
 

1. Dispensasjon fra byggeforbudssonen mot Malsjøen  

Saksgang Møtedato 
Planutvalget            
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Tiltaket er plassert innenfor 50-meters byggeforbudssonen til Malsjøen. Tillatelse til tiltak innen 
byggeforbudssonen må behandles som dispensasjon i medhold av pbl §§ 1-8 og19-2 og § 5.1 i 
kommuneplanens arealdel.  
 

2. Dispensasjon fra LNF-formål, BYA og takform.  
 
Eiendommen ligger i område avsatt til LNF i kommuneplanens arealdel (KPA), og det følger av § 4 
samt planens retningslinjer at tiltak på eksisterende bebygde fritidsboligeiendommer i LNF-
områdene må behandles som dispensasjonssaker i forhold til LNF-formålet 
 
Søknad om etterhåndsgodkjenning var til behandling i kommunens planutvalg den 6.2.2019, hvor det 
her ble gitt tillatelse til å føre opp ett uthus på eiendommen, men dette måtte blant annet være 
mindre enn det som nå var ført opp samt plassert et annet sted på eiendommen.  
 
Kommunen sendte ut vedtak om pålegg om retting samt overtredelsesgebyr den 22.2.2019. Det er 
vedtak om overtredelsesgebyr som er gjenstand for behandling i foreliggende sak.   
 
Klage over vedtaket ble mottatt den 21.3.2019. Hovedvekt av klagen omhandlet vedtak om tillatelse 
til tiltak gitt i planutvalgets møte den 6.2.2019, men omhandlet også pålegg om fjerning av tiltaket og 
vedtaket om overtredelsesgebyr. Under siteres hva som angikk overtredelsesgebyret:  
 
2. Beslutning om overtredelsesgebyr Vi ber om ny vurdering av størrelsen på overtredelsesgebyr. Kommunen 
har satt dette til 13000. Vi ber om at alvorlighetsgraden av vårt tiltak vurderes opp mot f.eks. sak 262/207 der 

gebyret i Planutvalgets møte 6.2.2019 ble satt ned fra 50.000 til 10.000. 
  

Konsekvenser 
Ikke vurdert noe her 
 
Lover og forskrifter 
Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter 
 
Eksisterende planer 
Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF 
 
Gjeldende vedtak 
Vedtak av 22.2.2019 
 
Økonomi 
Ikke relevant her 
 
Bemanning 
Ikke relevant her 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
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Vurdering/alternative løsninger 
Klagen er mottatt 21.3.2019, og anses innkommet innen klagefristen. 
 
Rådmannen mener at vedtak om overtredelsesgebyr datert 22.2.2019 er fattet på korrekt 
grunnlag, dvs. at uthuset er oppført ulovlig etter plan- og bygningsloven og som medfører at det kan 
ilegges overtredelsesgebyr etter pbl, jf. pbl. § 32-8 første ledd bokstav a.  
 
Overtredelsesgebyr er en administrativ sanksjon, som kommunen som bygningsmyndighet kan ilegge 
ansvarlige for brudd på plan- og bygningsloven. Ileggelse av gebyret er et enkeltvedtak. Å ilegge 
gebyr er en frivillig mulighet for kommunen, og beslutning om det skal ilegges overtredelsesgebyr er 
opp til kommunens frie skjønn og kan ikke overprøves ved en eventuell klage. Derimot er grunnlaget 
for og størrelsen på gebyrer som er ilagt lovbundet skjønn, og kan overprøves fullt ut ved en 
eventuell klage.  
  
Klager bestrider ikke grunnlaget for overtredelsesgebyret, men utmålingen 
  
Om utmåling av overtredelsesgebyr 
I vurderingen av hvor stort overtredelsesgebyr som kan ilegges, må det ses hen til konsekvenser eller 
mulige konsekvenser av overtredelsen av pbl.  
 
Det er som nevnt i vedtaket, SAK10 § 16-1 første ledd bokstav a til h som setter grensene for hvor 
stort overtredelsesgebyr som kan ilegges, ut i fra konkrete kriterier.  
Bestemmelsen sier: 
 
«§ 16-1 Forhold som kan medføre overtredelsesgebyr. Gebyrenes størrelse 
Foretak kan ilegges overtredelsesgebyr inntil angitte beløpsgrenser for forsettlige eller uaktsomme 
overtredelser som nevnt i bokstav a til h. Privatpersoner kan ilegges 
overtredelsesgebyr inntil halvparten av angitte beløpsgrenser for forsettlige eller 
uaktsomme overtredelser som nevnt i bokstav a til h.» 

 
Kommunens vurdering 
 
 1. Objektive og subjektive vilkår for å ilegge overtredelsesgebyr  
Kommunen har ilagt gebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven § 32-8 første ledd bokstav a som 
lyder:  
 
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.  
 

Grunnlaget for gebyret er oppføring av uthus med utedo innenfor byggegrense ved Malsjøen uten 
tillatelse etter plan- og bygningsloven. Eiendommen er i plan avsatt til LNF-område. Objektivt sett er 
det derfor etter Rådmannens syn anledning til å ilegge overtredelsesgebyr.   
 
Det neste spørsmålet er om tiltakshaver har utvist tilstrekkelig skyld – uaktsomhet eller forsett.  
 
Uttrykkene uaktsomhet og forsett må forstås på samme måte som i strafferetten og skylden må  
derfor også dekke alle vilkårene i sanksjonsbestemmelsen. Kommunen har i sitt vedtak lagt til grunn 
at eieren har opptrådt uaktsomt, herunder vedtakets ordlyd: «Overtredelsesgebyret er satt ut ifra at 

tiltakshaver burde forstått at arbeider på en hytteeiendom/festetomt i LNF-område (…) ikke kan igangsettes 
uten gitt dispensasjon og ev. tillatelse.»  
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For uaktsomhet kreves det enten at vedkommende holdt det for mulig at hun/han utførte  
tiltakene uten at det forelå nødvendig tillatelse (bevisst uaktsomhet) eller burde forstått at  
hun/han utførte tiltakene uten at slik tillatelse forelå (ubevisst uaktsomhet). Kommunen har lagt til 
grunn siste alternativ.  
 
Om aktsomhetsnormen heter det i forarbeidene1:  
«aktsomhetsnormen bør være streng. Det vil normalt være lett å konstatere om en av bestemmelsene i loven 
eller forskriften er overtrådt. Utførelse av tiltak i strid med reglene i plan- og bygningsloven vil som oftest kunne 
konstateres å være uaktsom uten en vanskelig vurdering av skyldspørsmålet.»  
 

Rådmannen fastholder at eieren har opptrådt med ubevisst uaktsomhet. Eier har ansvar for å sette 
seg inn i lovverket, alternativ søke råd hos noen med kunnskap når nye byggverk skal føres opp.  
 
Rådmannen finner etter dette at det er adgang til å ilegge overtredelsesgebyr.  
 
2. Utmålingen av overtredelsesgebyret  
I medhold av plan- og bygningsloven § 32-8 sjette ledd er det gitt forskriftsbestemmelser om 
utmålingsramme og hvilke momenter som skal vektlegges for utmåling innenfor denne  
rammen, jf. SAK § 16-1 og § SAK § 16-2.  
Bestemmelsen i SAK 16-1 første ledd bokstav a lyder;  
 

a) Den som utfører eller lar utføre tiltak som nevnt i plan- og bygningsloven § 20-1, jf. § 20-2 og § 20-4 uten 
at det foreligger nødvendig tillatelse, ilegges gebyr: 

1. inntil kr 10 000 der tiltaket for øvrig i det vesentlige er i overensstemmelse med krav gitt i eller med 
hjemmel i plan- og bygningsloven 

2. inntil kr 50 000 der tiltak ikke i det vesentlige er i samsvar med krav gitt i eller med hjemmel i 
plan- og bygningsloven

2
 

3. inntil kr 200 000 der tiltaket medfører alvorlig uopprettelig skade eller fare for dette. 

 
Utmålingsrammen som kommunen har lagt seg på i foreliggende sak fremgår av bestemmelsens nr. 
2. Det kan utferdiges gebyr på inntil kr 50 000,-.  
 
Hvor høyt gebyret skal være innenfor rammen, beror på en totalvurdering ut fra tradisjonelle 
utmålingsmomenter. Aktuelle momenter i vurderingen er blant annet overtredelsens grovhet, 
graden av utvist skyld, om det foreligger gjentakelse, om overtredelsen er begått i vinnings hensikt 
samt overtrederens økonomiske evne3. Departementet har opplistet momenter i SAK § 16-2 første til 
syvende ledd, som utdyper og supplerer de nevnte momenter.  
 
Klager fremholder at alvorlighetsgraden av deres tiltak bør bli vurdert opp mot f.eks. sak 262/2074 
der gebyret i Planutvalgets møte 6.2.2019 ble satt ned fra 50.000 til 10.000.  
 
Rådmannen er etter ovennevnte enig med den vurdering som er gjort i kommunens vedtak av 
22.2.2019, og at gebyret kan settes til kr 13 000,-.  Tiltaket, et uthus med utedo, er ulovlig oppført 4,0 
meter fra Malsjøen. Strandområdene har helt spesielle verdier, og dette gjelder ikke bare 
strandområdene ved sjøene, det gir viktig oppvekstmiljø for spesielle plante- og dyreslag og utgjør et 

                                                           
1
 Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) s. 355 

2
 Rådmannens utheving da dette er sanksjonsbestemmelsen som er brukt i vedtaket 

3
 Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) s. 356 

4
 Vår ref.15/02465, Bruksendring av kjeller fra forretning/kontor til forsamlingslokale – Gran senter (musikk-

kjeller’n) 
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viktig rekreasjonsområde for allmennheten både fra land- og sjøsiden. Formålet med loven, er at det 
i 100-meters beltet skal gjelde et særlig vern mot utbygging.  
Kommuneplanens arealdel §5 legger til grunn at det i LNF-områdene settes et generelt 
byggeforbudssone langs vassdrag på 50 meter. Dette gir en modifisering av hovedregelen i loven på 
100-meter.  
 
Rådmannen er opptatt av at kommunen er bevisst i forhold til fastsettelse av overtredelsesgebyr, og 
det er viktig at det blir en form for likebehandling selv om sakene aldri er helt like. Kommunen, som 
plan- og bygningsmyndighet, har hatt noen saker der det er gitt overtredelsesgebyr i 2018. Her har 
mottaker av gebyret vært alt fra privatpersoner, kommunen selv, og proffe aktører.  
 
I denne saken mener Rådmannen at forholdet bør legges på sats i forhold til 16-1 første ledd nr.2. 
Årsak til dette er den inngripen et nytt tiltak innebærer i LNF og strandsone. Dersom tiltakshaver 
hadde søkt før han førte opp uthuset, ville ikke kommunen godkjent dette.  
Tiltaket, foruten plassering i strandsonen, bryter med kommuneplanens bestemmelser samt 
retningslinjer på tre forhold; når det gjelder tillatt antall bygg på en fritidseiendom, utnyttelse, samt 
takform.  
Rådmannen mener i tillegg til at uthuset er plassert så tett på vannet som 4,0m, at det er skjerpende 
at tiltaket i hovedsak er en utedo, med dertil fare for direkte avrenning til Malsjøen.  
 
Rammen for å ilegge gebyr er inntil kr. 50 000,-. For privatpersoner skal gebyret halveres.  
Det har derfor vært en vurdering at gebyret ikke legges opp til maksimumssatsen på kr. 25 000,-, 
siden tiltakshaver har utvist vilje til å etterkomme pålegg fra kommunen om å flytte tiltaket.  
Rådmannen mener minstesats etter 16-1 nr.2 er kr 10 000, det er lagt til kr 1000,- pr forhold tiltaket 
er i strid med utover forbudet mot byggeforbudssone mot vann (herunder; overskridelse 
utnyttelsesgrad, takform samt antall bygg pr eiendom i LNF).  
  
Vedrørende forskjellsbehandling i forhold til sak vedrørende bruksendring ved Gran senter, viser 
rådmannen kort til egen innstilling med vurdering før behandlingen av saken i planutvalget;  
https://www.gran.kommune.no/ato/p360/v1/783765_1_1-pdf.783765oe5d4.pdf 
 
  
Rådmannens innstilling blir på bakgrunn av det ovennevnte: 

1. Vedtak av 22.2.2019 opprettholdes 
2. Klagen oversendes til Fylkesmannen i Oppland for endelig behandling 

 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ingen særskilte foruten ordinær varsling samt underrettelse av vedtak.  
 

 
Dato: 4. april 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 

https://www.gran.kommune.no/ato/p360/v1/783765_1_1-pdf.783765oe5d4.pdf

