
Fra: hans@arkkon.no [hans@arkkon.no]
Til: Synne Graue Emmerhoff [synne.graue.emmerhoff@oyer.kommune.no]
Kopi: egil@traco.no [egil@traco.no]
Sendt: 22.11.2019 13:58:55
Emne: VS: SV: Dagsmulkt - til orientering
Vedlegg: image001.png; image003.jpg

Hei Synne,
Vi er bedt om å  bistå Fåvang Krodrift AS i sak 17/1891‐6 Bådstø.
Denne mailen er et foreløpig svar på din mail  (av 19.11) og utfyllende opplysninger/orientering om hva vi tenker å
gjøre videre i forhold til deres vedtak av03.09.19  skal kommunen (plb) ha til mandag 25.11.
Det er varslet om tvangsmulkt hjemlet i § 32‐5, vedtak av 03.09.19 og din mail beskriver at tvangsmulkt påløper d.d
 
Vi  tolker, og håper at vi kan bli enighet om at 15.12 er dato satt for endelig retting i henhold til bestemmelsen i
vedtaket av 03.09.19: «Pålegg om retting – alternativ 1.
 
Det var avholdt møte mellom kommunen og Fjellstad 25.07.19  hvor fokus ble satt på alternativ om regulering.  I
møte mellom kommunen og ArkKon AS var det enighet om at det måtte søkes en avklaring rundt valg/forhold
 med ny trase for E6 forbi Bådstø og at dette måtte avklares før vi kunne ta beslutninger vedrørende kommunens
krav om regulering.
 
Slik saken fremsto ble det nødvendig å diskutere vedtaket  av 03.09.19 med styrende  politikere, og også avklaret
forhold mellom Bådstø og Stav som har betydning for  driften av både Bådstø og Stav.
Forholdet til ny veitrase, samarbeid med Stav, og hvordan kommunen (politisk) vurderer næringsvirksomheten på
Bådstø var nødvendig å søke avklart for å kunne konkludere riktige beslutninger om veivalg målt opp mot vedtaket
som er gjort 03.09.19 for Bådstø.
Dette må nødvendigvis ta tid.
 
Det vesentligste av krav til  (etter vårt syn) var festivaltelt og tilhørende fasiliteter som feilaktig ble oppført uten
søknad. Det beklager eieren på det sterkeste men det er nå under retting.
 
Med bakgrunn i møte og korrespondanse mellom Tretten Kro AS og saksbehandler, møter mellom kommunen og
ArkKon AS, gitt informasjon til kommunen (mail fra Fjellstad) om at teltet med tilhørende anlegg er revet og under
fjerning, og at dato for retting er satt til 15.12.19, ber vi om at det  ikke innkreves tvangsmulkt jfr (plb) § 32‐5 som
varslet. Vi anmoder at eventuell påløpt tvangsmulkt blir slettet. Ilagt overtredelsesgebyr på kr. 30.000.‐ vil vi søke
kommunen om å få slettet, men kommer tilbake til det når vi er ferdig med en totalvurdering i et svar til deg innen
mandag 25.11.19
 
 
Med hilsen,
Hans Johansen
40 41 32 40

 
 
 
 
Fra: Tretten Kro <post@trettenkro.no> 
Sendt: torsdag 21. november 2019 11:48
Til: hans@arkkon.no
Emne: Fwd: SV: Dagsmulkt ‐ til orientering
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Videresendt melding ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Fra: Synne Graue Emmerhoff <synne.graue.emmerhoff@oyer.kommune.no>



Dato: 19. nov. 2019 13:46
Emne: SV: Dagsmulkt ‐ til orientering
Til: 'Tretten Kro' <post@trettenkro.no>
Kopi:

Hei igjen,

 

Kommunen har ikke mottatt opplysninger fra Hans Johnsen som gjør at denne fristen avbrytes. Det fremgår av
pålegget at du må gi beskjed til kommunen innen 01.11.19 om område skal reguleres eller bygninger rives. Dersom
område skal reguleres skulle det vært holdt et oppstartsmøte med plan innen den samme datoen.

 

Med vennlig hilsen

Synne Graue Emmerhoff
Juridisk rådgiver

___________________________________ 
Tlf: 91 10 86 92 
E-post: synne.graue.emmerhoff@oyer.kommune.no 
www.oyer.kommune.no

 

 

 

Fra: Tretten Kro <post@trettenkro.no> 
Sendt: 18. november 2019 17:19
Til: Synne Graue Emmerhoff <synne.graue.emmerhoff@oyer.kommune.no>
Emne: Re: Dagsmulkt - til orientering

 

Har forstått det slik at Hans Johansen hadde en dialog med dere angående dette. Jeg må ta kontakt med han og
undersøke hva som skjer.

 

18. nov. 2019 10:12 skrev Synne Graue Emmerhoff <synne.graue.emmerhoff@oyer.kommune.no>:

Hei,

 

Øyer kommune kan ikke se at vi har mottatt nødvendig dokumentasjon innen fristene gitt i vedtak om pålegg
datert 03.09.19.

 

Det løper dagsmulkt på kr. 500 per dag fra og med 02.11.2019. Det utgjør til sammen 8500 kr. per i dag.



 

 

 

 

Med vennlig hilsen

Synne Graue Emmerhoff
Juridisk rådgiver

___________________________________ 
Tlf: 91 10 86 92 
E-post: synne.graue.emmerhoff@oyer.kommune.no 
www.oyer.kommune.no

 

 

 

 


