
 

     ØYER KOMMUNE 
       Bygg, Areal, Geomatikk 

 

Adresse: E-post Telefon:   
Kongsvegen 325, 2636 ØYER postmottak@oyer.kommune.no 61268100  
    

 

 
 
Tretten kro og motell v/ Egil Fjeldstad Bådstø gjestegiveri 
Kongsvegen 1690   
 
2635 TRETTEN 
 
 
 
 
Saksbehandler: Synne Graue Emmerhoff  
Saksnr: 17/1891-3 Arkivkode: GBNR 103/017   Dato: 09.07.2019 

 
FORHÅNDSVARSEL OM PÅLEGG OM RETTING ELLER RIVING OG ILEGGELSE AV 
TVANGSMULKT OG OVERTREDELSESGEBYR 
Jf. plan og bygningsloven §§ 32-2, 32-3, 32-5 og 32-8  
 
 
SAKSOPPLYSNINGER:  
 
Gbnr.: 103/17  
Eier:  Tretten kro og motell v/ Egil Fjeldstad Bådstø gjestegiveri 
 
Saken gjelder: 
Bygningsmyndigheten var på et tilsyn på din eiendom den 30.08.2017, og ble opplyst om at 
det er ført opp følgende tiltak på deres eiendom uten søknad/melding; 
 

 Oppføring av telt med støpt betonggulv på ca. 450 m2 
 Oppføring av grillhytte på ca. 30 m2 
 Oppføring av uthus på ca. 20m2 
 Oppføring av hus på ca. 36 m2 med ti toaletter og urinaler 
 Fjerning av fem hytter 

 
 
Tiltakene var oppført da Kommunedelplan for Tretten var gjeldende, og følgende fremgikk 
av planen § 1; 

«For byggeområdene kan arbeid og tiltak som nevnt i PBL §§ 81, 84 86a og 93 (arbeid som 
krever byggetillatelse, meldepliktige bygg og visse andre varige konstriksjoner og 
anlegg)… ikke finne sted før området inngår i reguleringsplan, jfr. PBL § 20-4, annet ledd 
pkt. a.» 

 
 
Øyer kommune har ikke mottatt søknader, det er ikke gitt tillatelser og området er ikke 
regulert slik som påkrevd i kommunedelplan for Tretten. 
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Ny kommuneplan (Kommuneplanens arealdel 2018-2028) ble vedtatt 27.09.2018, og 
opphevet da kommunedelplan for Tretten.  
 
Ny kommuneplan inneholder ingen føringer for utbygging på Bådstø, og kommunen mener 
at videre utbygging utløser krav til reguleringsplan jf. plan- og bygningsloven §§ 12-1 første 
og annet ledd og 11-9 første ledd. Samtlige tiltak som er nevnt ovenfor er oppført ulovlig, og 
kommunen kan ikke legge vekt på tiltakene faktisk er oppført i videre oppfølging.  
 
Kommunen viser til telefonsamtale i juli 2019 der du opplyser om at det planlegges å sette 
opp et nytt telt da det forrige ble ødelagt i vinter. Det nye teltet må ikke føres opp før 
ulovlighetsoppfølgingen er avsluttet og søknad om tillatelse til tiltak er behandlet og 
godkjent i kommunen. 
 
Kommunen anser det som særlig alvorlig du har koblet deg på offentlig vann og avløp uten å 
søke, samt oppføring av telt med støpt plate på 450 m2 (publikumsbygg) uten søknad og 
ansvarsretter.  
 
Øyer kommune vil kunne fatte pålegg om retting (krav til reguleringsplan samt søknad for 
eksisterende bebyggelse eller riving av eksisterende bebyggelse), overtredelsesgebyr og 
tvangsmulkt, jf. plan- og bygningsloven §§ 32-3, 32-5 og 32-8.  
  
 
Eiers eller den ansvarliges plikter: 
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. 

 
Forhåndsvarsel om pålegg om retting: 
I henhold til pbl. § 32-2 første ledd, gis det med dette forhåndsvarsel om at 
bygningsmyndigheten med hjemmel i pbl. § 32-3 første ledd, vil vurdere å fatte vedtak om 
pålegg om retting (krav til regulering av området).  
 
Forhåndsvarsel om tvangsmulkt: 
I henhold til pbl. § 32-2 første ledd gis det med dette forhåndsvarsel om at det med hjemmel 
i pbl. § 32-5 vil kunne bli fattet vedtak om ileggelse av tvangsmulkt. En tvangsmulkt vil 
begynne å løpe fra utløpet av en eventuell påleggsfrist. 
 
En tvangsmulkt fastsettes som et engangsbeløp, en løpende mulkt eller en kombinasjon av 
engangsbeløp og løpende mulkt. Momenter som vurderes ved fastsettelsen er blant annet 
overtredelsens grovhet, fordeler ved overtredelsen og at den oppfordrer til rettidig 
oppfyllelse av et pålegg. 
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Forelegg og andre opplysninger: 
Det er eiers/ tiltakshavers ansvar at plan- og bygningslovgivningens krav, herunder tidligere 
gitte tillatelser, overholdes. 
 
Etter pbl. § 32-2 annet ledd skal det ved varsel om pålegg opplyses om at et eventuelt pålegg 
som ikke etterkommes innen fastsatt frist, også 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. 
 
Pålegg kan etter pbl. § 32-3 fjerde ledd tinglyses som heftelse på eiendommen dersom 
pålegget ikke gjennomføres. 
 
Deres rettigheter: 
De har rett til å uttale Dem før pålegg om retting, ileggelse av overtredelsesgebyr og 
tvangsmulkt fattes. Frist for dette settes til 4 uker fra brevets dato, jf pbl. § 32-2 første ledd. 
 
 
Øyer, den 09.07.2019 
 
 
 
Ådne Bakke  
Rådmann 

Synne Graue Emmerhoff 
Rådgiver byggesak 

 
 
Kopi: 
Fellesenheten Økonomi, 2626 Lillehammer.  
 
Kopi av tillatelsen er kun sendt ansvarlig søker, som har ansvaret for å sende den videre til 
alle andre godkjente entreprenører i tiltaket.  
  
Dokumentet er elektronisk godkjent etter våre rutiner og sendes uten signatur. 


