
       
       
E-postadresse: 
fminpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 987  
2604 Lillehammer 

 Besøksadresse: 
Gudbrandsdalsvegen 186,  
Lillehammer 
Parkgata 36, Hamar 

 Telefon: 61 26 60 00 
www.fylkesmannen.no/in 
 
Org.nr. 974 761 645 

  Vår dato:  Vår ref: 

  08.07.2019  2018/1109 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Jens H Hermansen, 61 26 61 44 
  
 
 
  

Gran kommune 
Rådhusvegen 39 
2770 JAREN 
 
 

  
 

Vedtak i klagesak om overtredelsesgebyr - Gran kommune - gbnr. 271/22 

Viser til Gran kommunes oversendelse av ovennevnte klagesak den 30. juni 2018. Fylkesmannen 
beklager lang saksbehandlingstid.   
 
Sammendrag 
Det er Fylkesmannens syn at kommunen ikke har hjemmel til å utmåle gebyret etter SAK10 § 
16-1 første ledd bokstav b nr. 2 fordi Fylkesmannen ikke anser det sannsynliggjort at bruken 
av boligen kunne føre til personskade.  
 
På bakgrunn av den dokumentasjonen som foreligger i saken er det Fylkesmannens syn at 
overtredelsesgebyret skal utmåles med hjemmel i SAK10 § 16-1 første ledd bokstav b nr. 1. 
Fylkesmannen har på denne bakgrunn redusert overtredelsesgebyret til kr 3 000,-.  
 
Klagen har ført delvis frem i saken. 
 
Sakens bakgrunn 
Den 14. desember 2017 varslet Gran kommune om overtredelsesgebyr. Selve brevet av 14. 
desember 2017 inneholder et pålegg om opphør av bruk, et varsel om tvangsmulkt og varselet om 
overtredelsesgebyr. Det er overtredelsesgebyret som er gjenstand for denne 
klagesaksbehandlingen. 
 
Kommunen har beskrevet bakgrunnen for varselet på følgende måte:  
 

«Faktiske forhold 
Viser til telefonsamtale med tiltakshaver Ragnhild K L Wulfsberg og ansvarlig søker Idehytta 
AS mandag den 11.12.2017 der det ble avdekket at enebolig i Risbakkvegen1 43 er tatt i bruk 
uten at det er søkt eller gitt tillatelse til midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for tiltaket. 
 
Tiltakshaver opplyste overfor kommunen den 10.11.17 at boligen har vært i bruk i 2 
måneder, til tross for at de nødvendige tillatelser for bruk av boligen ikke er tilstede. Etter 
tiltakshavers opplysninger skal boligen være tilnærmet ferdig, men det mangler bla. 
røykvarslere samt ferdigstillelse av elektrisk arbeid. Alt arbeid med boligen er pt. opphørt 
som en følge av uenigheter mellom ansvarlige foretak i saken og tiltakshaver. 
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Gran kommune ser veldig alvorlig på forhold hvor tiltak er tatt i bruk uten at det er gitt de 
nødvendige tillatelser etter plan- og bygningsloven til dette. Den største bekymring for 
kommunen i slike tilfeller, er manglende sikkerhet ved bruken. Dette har kommunen også 
uttrykt stor bekymring for muntlig overfor både tiltakshaver og ansvarlig søker. Kommunen 
har av ansvarlig søker vært lovet søknad om midlertidig brukstillatelse for bygget innen 
12.12.17. Kommunen kan ikke se at det er forsvarlig å gi ytterligere utsettelser på denne 
fristen av hensyn til de opplysninger som foreligger i saken.» 

 
Det fremgår videre av brevet 14. desember 2017 at kommunen mottok søknad om midlertidig 
brukstillatelse den 14. desember 2017 som ble avslått fordi «det er ikke godtgjort at tiltaket slik det 
står i dag, innehar tilstrekkelig sikkerhetsnivå til å tas i bruk». Derfor ble det pålagt opphør av bruk 
med øyeblikkelig virkning og varslet om tvangsmulkt og overtredelsesgebyr.  
 
Den 4. februar 2018 vedtok Gran kommune tvangsmulkt. Bakgrunnen for vedtaket var at pålegget 
om opphør av bruk ikke var overholdt. Fylkesmannen viser til brevet i sin helhet.  
 
Gran kommune ga midlertidig brukstillatelse for deler av eneboligen i vedtak 20. mars 2018. 
 
Den 24. april 2018 vedtok Gran kommune overtredelsesgebyr på kr 17 000,-. Kommunen skriver i 
vedtaket at den 11. desember 2017 ble kommunen kjent med at boligen var tatt i bruk uten at det 
var gitt nødvendig tillatelse til dette. Videre har kommunen vist til at tiltakshaver selv har opplyst om 
at boligen ble tatt i bruk som bolig i november 2017. Kommunen har lagt til grunn at ulovligheten 
har vedvart frem til midlertidig brukstillatelse ble gitt 20. mars 2018. Dette mener kommunen er 
ulovlig bruk av boligen og danner grunnlaget for overtredelsesgebyret. 
 
Vedtaket om overtredelsesgebyr blir påklaget av Ragnhild Kristina Lopez Wulfsberg per e-post den 
28. mai 2018. Klager skriver at de flyttet inn i huset uten innflyttingstillatelse. Likevel mener de at 
huset ikke har vært farlig å bo i slik kommunen hevder. Klager viser blant annet til at de omtalte 
strømledningene ikke har vært strømførende selv om det ser uferdig ut og at 
brannsikkerhetsutstyret ble satt opp dagen etter klager fikk beskjed fra kommunen hva som 
manglet. Fylkesmannen viser til klagen i sin helhet. 
 
Klager skriver videre at hun flyttet ut av boligen den 27. februar 2018 siden hun i slutten av februar 
fikk beskjed om at hun måtte betale straffepenger for å bo i sitt utmerkede varme hus fra 1. mars. 
Klager beskriver at hun fikk en utrivelig marsmåned og flyttet frem og tilbake mellom kjente.  
 
Planutvalget i Gran kommune tok ikke klagen til følge i saken den 25. juni 2018.  
 
Den 30. juni 2018 ble klagesaken sendt Fylkesmannen for endelig avgjørelse.  
 
Fylkesmannen viser til sakens dokumenter som forutsettes å være kjent for sakens parter og gir ikke 
ytterligere saksreferat.  
 
Fylkesmannen er klageinstans for klagesaker etter plan- og bygningsloven (pbl.), jf. Kommunal- og 
regionaldepartementets brev av 28. september 2009 og Miljøverndepartementets rundskriv T-2/09. 
 
Fylkesmannen kan prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. 
forvaltningsloven (fvl.) § 34. Ved prøving av det frie skjønn skal Fylkesmannen legge stor vekt på 
hensynet til det kommunale selvstyret. 
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Fylkesmannens vurdering 
Fylkesmannen viser til kommunens samlede begrunnelse i saken, men nevner kort innledningsvis at 
kommunen mener at klager har brukt boligen uten nødvendig tillatelse og at klager har oppfylt 
skyldkravet uaktsomhet. Siden kommunen er av den oppfatning av at bruken av boligen har medført 
en fare for personskade, har kommunen funnet grunnlag for å ilegge overtredelsesgebyret med 
hjemmel i pbl. § 32-8 første ledd bokstav d og SAK 10 § 16-1 første ledd nr. 2. Maksimal størrelse på 
gebyret etter denne bestemmelsen i SAK10 er kr 25 000,- siden klager er en privatperson. Etter en 
konkret vurdering har kommunen ilagt et overtredelsesgebyr på kr 17 000,-.  
 
1 Kommunens saksbehandling 
Fylkesmannen viser til kommunens brev av 14. desember 2017 hvor klager pålegges opphør av bruk, 
søknaden om midlertidig brukstillatelse avslås og det varsles om både tvangsmulkt og 
overtredelsesgebyr.  
 
Av de saksdokumenter som er oversendt i saken fremstår det som at klager ble pålagt opphør av 
bruk med øyeblikkelig virkning og søknaden om midlertidig brukstillatelse ble avslått. Men det 
fremgår ikke direkte av det samme brevet at dette er enkeltvedtak som kan påklages, se fvl. § 28, jf. 
pbl. § 1-9. Disse avgjørelsene utgjør ikke en del av denne saken, og Fylkesmannen kan ikke utelukke 
at klager har blitt orientert om klageretten på annen måte, men Fylkesmannen vil minne kommunen 
om plikten til å opplyse om klagerett, jf. fvl. § 27 tredje ledd. 
 
Videre kan det settes spørsmålstegn ved om kommunen har ilagt overtredelsesgebyret med 
hjemmel i pbl. § 32-8 første ledd bokstav b eller d. Kommunen har i sin saksbehandling vist til både 
bokstav b og d, eksempelvis ved at det er vist til bokstav d i varselet og avgjørelsen, men det vises til 
bokstav b i begrunnelsen.  
 
Fylkesmannen har likevel ikke kommet til at dette er en feil ved kommunens saksbehandling eller 
rettsanvendelse som skal føre til ugyldighet. Årsaken er at begge alternativene i bokstav b og d 
omfatter handlingsnormen «bruker eller lar bruke» et tiltak eller byggverk uten at nødvendige 
tillatelse etter plan- og bygningsloven foreligger. Det er dette alternativet kommunen har vist til og 
forskjellen ligger kun i at bokstav d gjelder «byggverk» og ikke «tiltak». Klagesaken gjelder ulovlig 
bruk av en bolig som oppfyller tiltaksbeskrivelsen i både bokstav b og d.  
 
I den videre behandlingen legger Fylkesmannen til grunn at det er bokstav d som er benyttet. Fordi 
kommunen har vist til det både i sitt forhåndsvarsel og sin konklusjon i vedtaket, selv om vedtakets 
begrunnelse viser til bokstav b.  
 
Når det gjelder kommunens konkrete forhåndsvarsel om overtredelsesgebyr, så har kommunen 
ikke satt en frist som klager kan uttale seg innen. Det skal settes en frist for uttalelse som ikke kan 
være kortere enn tre uker, jf. pbl. § 32-8 tredje ledd. Etter Fylkesmannens syn er dette en 
saksbehandlingsfeil ved kommunens vedtak. Imidlertid har Fylkesmannen kommet til at denne 
feilen ikke medfører at kommunens vedtak er ugyldig. Årsaken er at varselet er datert 14. desember 
2017 og overtredelsesgebyret ble vedtatt 24. april 2018. Følgelig har klager fått lang tid til å uttale 
seg til saken. Denne saksbehandlingsfeilen har følgelig ikke virket bestemmende på vedtakets 
innhold, slik at vedtaket ikke kjennes ugyldig som en konsekvens av feilen, jf. det alminnelige 
forvaltningsrettslige prinsippet om følgene av saksbehandlingsfeil, se fvl. § 41.  
 
Etter Fylkesmannens syn er det en ytterligere saksbehandlingsfeil ved kommunens varsel. Det følger 
av byggesaksforskriften (SAK10) § 16-4 at det «skal opplyses om at det foreligger en rett for parten til 
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å avstå fra å uttale seg i saken». Bestemmelsen trådte i kraft 1. juli 2017. I forvaltningsloven kapittel 
IX er det en lignende bestemmelse inntatt i § 48. Regelen gjelder vernet mot selvinkriminering og 
endret ikke gjeldende rett, siden vernet fulgte allerede av den europeiske 
menneskerettighetskonvensjonen (EMK) artikkel 6. 
 
Fylkesmannen har heller ikke funnet at den manglende orienteringen om vernet mot 
selvinkriminering er en saksbehandlingsfeil som skal føre til at kommunens vedtak er ugyldig. 
Årsaken er at kommunen i stor grad har lagt vekt på dokumentasjon og uttalelser fra ansvarlig søker 
og tiltakshaver som ble gitt kommunen før varselet ble sendt. Derfor er det Fylkesmannens syn at 
feilen ikke har hatt betydning for innholdet i overtredelsesgebyret, jf. prinsippet om konsekvensen 
av feil i saksbehandlingen sml. fvl. § 41.  
 
Klagen har etter dette ikke ført frem på dette punktet. 
 
2 Overtredelsesgebyrets størrelse 
Fylkesmannen viser til kommunens vurderinger i overtredelsesgebyret og klagesaksbehandlingen. 
Etter Fylkesmannens syn er vilkårene for å gi overtredelsesgebyret oppfylt. Både handlingsnormen i 
pbl. § 32-8 første ledd bokstav d og skyldkravet anses oppfylt.  
 
Det sentrale spørsmålet for Fylkesmannen er hvorvidt bruken av boligen «kan føre til personskade», 
jf. SAK10 § 16-1 første ledd bokstav b nr. 2.  
 
I vedtaket skriver kommunen at når «boligen ble tatt i bruk i november, og ved kommunens vedtak 
den 14. desember 2017, var boligen ikke utstyrt med brannsikring. I tillegg skal innvendige trapper 
ikke ha vært sikret».  
 
Klager har på sin side påpekt at strømledningene som ikke var ferdige ikke har vært strømførende, 
slik at det ikke heftet en risiko ved dem. Videre har klager påpekt at trappen mellom kjeller og første 
etasje var «helt inngjerdet» før familien flyttet inn i november.  
 
Utover disse momentene forstår Fylkesmannen det slik at det øvrige forholdet gjelder mangel på 
røykvarslere og brannslukningsapparat, som klager skriver at man monterte i desember, dagen etter 
man fikk beskjed fra kommunen hva som manglet.  
 
Fylkesmannen har funnet grunnlag for å ta klagen til følge i saken. Bakgrunnen for dette er at 
kommunen ikke har redegjort for kravene gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven som anses 
brutt i saken. Kommunen har blant annet skrevet at tiltakshaver har erkjent at det ikke er satt opp 
brannvarslingssystem i boligen, men kommunen har ikke redegjort for bestemmelsen som legger til 
grunn at det er et krav for å bruke boligen.  
 
På denne bakgrunn er det Fylkesmannens syn at kommunen ikke har begrunnet hvilket krav som er 
brutt og hvorfor brudd på dette kravet vil utgjøre en fare for personskade.  
 
Som en konsekvens av dette er det Fylkesmannens syn at man står igjen med forholdet om at klager 
har brukt boligen før det er gitt tillatelse til dette. For dette forholdet kan bygningsmyndighetene gi 
et overtredelsesgebyr på kr 5 000,- til privatpersoner, jf. SAK10 § 16-1 første ledd bokstav b nr. 1.  
 
I vurderingen av gebyrets størrelse har Fylkesmannen lagt vekt på at klager har begynt å bruke 
boligen uten at det foreligger tilstrekkelig tillatelse til dette. Bruken vedvarte over en viss tid, frem til 
27. februar, fordi klager opplyste at hun flyttet ut denne datoen fordi hun «måtte betale 
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straffepenger» fra 1. mars, som Fylkesmannen forstår som tvangsmulkt. Etter Fylkesmannens syn 
har klager ikke respektert avgjørelsen om avslag på søknad om midlertidig brukstillatelse. Derfor har 
Fylkesmannen, etter en konkret vurdering, kommet til at overtredelsesgebyret skal settes til kr 
3 000,-.  
 
Klagen har etter dette ført delvis frem i saken. 
 
Konklusjon 
Kommunens vedtak omgjøres, jf. forvaltningsloven § 34 siste ledd. 
 
Overtredelsesgebyrets størrelse endres til kr 3 000,- og gebyret er gitt med hjemmel i pbl. § 32-8 
første ledd bokstav d og SAK10 § 16-1 første ledd bokstav b nr. 1 
 
Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages, jf. fvl. § 28 tredje ledd. 
 
Fylkesmannen gjør oppmerksom på klagers rett til å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader 
klager har hatt for å få endret vedtaket, jf. forvaltningsloven § 36. Et eventuelt krav om å få dekket 
sakskostnader må sendes Fylkesmannen innen 3 uker. 
 
Kopi av denne avgjørelsen er sendt partene. 
 
 
Med hilsen 
 
Bernhard Caspari e.f. 
fung.direktør 

  
 
Jo Bjørner Haugen 
avdelingsdirektør 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Ragnhild Kristina Lopez 
Wulfsberg 
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