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KLAGE PÅ VEDTAK AVVISES - GBNR 103/17 
 
Øyer kommune fattet et vedtak om pålegg om retting/riving og ileggelse av 
overtredelsesgebyr og tvangsmulkt den 03.09.19. I vedtaket ble det opplyst om 
klageadgang, og at en evt. klage må sendes inn skriftlig til kommunen innen tre uker fra 
vedtaket er mottatt. Kommunen ga deg utsatt klagefrist til den 07.10.19. Øyer kommune 
mottok en klage på vedtaket den 27.01.20. 
 
 
Oppsummering av korrespondanse fra vedtak ble fattet og frem til klage ble innsendt 
Øyer kommune har mottatt flere henvendelser fra deg og din fullmektig Hans Johansen fra 
vedtaket ble fattet og frem til klage ble sendt inn. Nedenfor har kommunen oppsummert 
korrespondansen.   
 
Kommunen hadde et møte med Johansen den 19.09.19. Den 23.09.19 mottok kommunen en 
henvendelse fra Johansen der det ble bedt om utsatt klagefrist til 07.10.19. Øyer kommune 
bekreftet den 26.09.19 at det ble gitt utsatt klagefrist til den 07.10.19. Informasjonen ble 
sendt både til deg og din fullmektig Johansen. 
 
Du sendte en henvendelse til kommunen den 27.09.19. Du klager ikke på vedtaket, men gir 
kommunen informasjon om forhold tilknyttet pålegget og spørsmål om dispensasjon. 
Kommunen svarte på din henvendelse den 30.09.19. Du sender en ny henvendelse samme 
dag, og kommunen gir deg et nytt svar den 01.10.19.  
 
Den 18.11.19 sender kommunen en orientering om at vi ikke har mottatt etterspurt 
dokumentasjon innen fristene gitt i pålegget. Videre orienterer kommunen om at det løper 
dagsmulkt på kr. 500 fra og med 02.11.19 og frem til kommunen mottar etterspurt 
dokumentasjon iht. pålegget. 
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Den 22.11.19 mottar kommunen en henvendelse fra din fullmektig Johansen. Han anmoder 
om at kommunen skal slette ilagt overtredelsesgebyr og tvangsmulkt. Han bestrider videre 
frister gitt i pålegget. Kommunen svarer Johansen den 25.11.19. Samme dag mottar 
kommunen en ny henvendelse hvor det fremgår at han mente at møtet den 19.09.19 var et 
oppstartsmøte, og at fristene i pålegget dermed var oppfylt. I møtet orienterte Johansen 
kommunen om at han ikke ønsket å regulere Bådstø, og kommunen oppfattet derfor ikke 
møte som et oppstartsmøte. Kommunen svarte på henvendelsen den 25.11.19, og ga 
Johansen en ny mulighet til å holde et formelt oppstartsmøte iht. krav stilt i plan- og 
bygningsloven, med en frist for gjennomføring innen to uker. Johansen møtte aldri 
kommunen til et oppstartsmøte innen utsatt frist gitt av kommunen.  
 
Kommunen snakket med Johansen per telefon den 06.12.19. Johansen fortalte at Bådstø 
Gjestgiveri og Camping AS ikke trengte å søke om riving, selv om det fremgår av pålegget at 
kommunen krever søknad. Kommunen sendte derfor en henvendelse til deg den 06.12.19 
for å orientere om at kommunen krever søknad, selv om Johansen er uenig. Kommunen 
orienterte deg på nytt om at dagsmulkt på 500 kr. løper frem til pålegget er gjennomført.  
Kommunen mottok ikke et svar fra deg, og sendte en ny henvendelse den 12.12.19. 
Kommunen hørte fremdeles ikke fra deg, og prøvde å nå deg på telefon i januar. Kommunen 
nådde deg på telefon, og du ønsket å komme til rådhuset for å snakke om saken.  
 
Den 21.01.10 hadde vi et møte på rådhuset. Du ønsket ikke oppfylle deler av pålegget, og 
ville sende inn en klage. Kommunen orienterte deg da om at klagefristen er utløpt, og 
dersom det er særlige grunner til at du ikke sendte inn en klage innen klagefristen, bør det 
fremgå av klagen.   
 
 
Klagefristen er oversittet 
Kommunen skal avvise en klage dersom klagefristen er oversittet jf. forvaltningsloven § 33 
annet ledd. Klagefristen er tre uker fra vedtaket er mottatt, og er hjemlet i forvaltningsloven 
§ 30. Du fikk informasjon om klageadgang og klagefrist i vedtak datert 03.09.19. Den 
23.09.19 mottok kommunen en henvendelse fra din fullmektig Johansen der det ble bedt om 
utsatt klagefrist frem til 07.10.19. Øyer kommune bekreftet den 26.09.19 at det ble gitt 
utsatt klagefrist til 07.10.19. Kommunen mottok en klage fra deg den 27.01.20 (skriftlig 
orientering om at det vil komme en klage den 21.01.20). Øyer kommune mener at 
klagefristen er oversittet.  
 
Selv om klagefristen er oversittet kan kommunen likevel behandle en klage dersom «parten 
eller hans fullmektig ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller for å ha drøyd med klage 
etterpå» jf. forvaltningsloven § 31 første ledd bokstav a. Kommunen mener at unntaket i 
bokstav a ikke er oppfylt. Du hadde anledning til å levere en klage innen den utsatte 
klagefristen 07.10.19, og du spurte heller ikke om kommunen kunne utvide klagefristen 
ytterligere.  
  
Videre kan kommunen behandle klagen dersom det foreligger særlige grunner til at det er 
rimelig at klagen blir prøvd, jf. forvaltningsloven § 31 første ledd bokstav b. Bestemmelsen er 
ment som en unntaksregel, og ordlyden «særlige grunner» tilsier at det skal en del til for at 
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vilkåret er oppfylt. Det må påvises noen spesifiserte, klare grunner som etter en konkret 
vurdering gjør det rimelig at klagen blir prøvd.   
 
Klagen inneholder ingen opplysninger om hvorfor klagen ikke er fremsatt innen fristen, selv 
om kommunen oppfordret deg til å gi en slik redegjørelse i møte med deg den 21.01.20. I 
denne saken har kommunen gitt en utstrakt grad av veiledning til deg fra vedtak ble fattet 
og frem til klage ble mottatt. Veiledningen innebærer en rekke e-poster, brev, 
telefonsamtaler og møter. Videre har kommunen orientert deg om at det løper tvangsmulkt 
samt oppfordret deg til å oppfylle pålegget, både via e-poster, brev og telefon. Du burde 
levert en klage allerede etter første gang kommunen purret opp den 18.11.19. I tillegg er 
klagefristen oversittet med tre måneder og 20 dager, noe kommunen anser som en lang tid i 
forhold til utgangspunktet på en alminnelig klagefrist på tre uker. I tillegg startet denne 
tilsynssaken i 2017, og kommunen mener at du har hatt lang tid til å rydde opp i det ulovlige 
forholdet samt levere inn en klage innen klagefristen. Kommunen kan ikke se at foreligger 
særlige grunner i denne saken som skal tilsi at klagen skal behandles.  
 
Konklusjon: Klagen avvises jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd.  
 
 
Informasjon om tvangsmulkt 
Kommunen beregner ikke tvangsmulkt i klagebehandlingstiden, fra 21.01.19 og frem til 
31.03.20. Tvangsmulkten er per i dag 54 500 kroner (109 dager). Kommunen kommer til å 
sende ut den første fakturaen, men tvangsmulkten fortsetter frem til du har oppfylt 
pålegget. Du oppfordres til å oppfylle pålegget.  
 
 
Informasjon om riving 
Vedlagt klage dater 27.01.19 er det informasjon om at fjerning og plugging av rør i Bådstø er 
utført av Tretten Blikkenslager & Rørlegger AS. I vedtak om pålegg om retting/riving og 
ileggelse av overtredelsesgebyr og tvangsmulkt den 03.09.19 informere kommunen om at 
riving er søknadspliktig. Denne informasjonen ble gjentatt av kommunen i brev til deg datert 
06.12.19. Kommunen forventer nå at det sendes inn søknad før arbeid blir utført. 
Byggesaksavdelingen i kommunen er behjelpelig med veildening ved behov.  
 
 
Klageadgang 
Avvisning av en klage er et enkeltvedtak som kan påklages, jf. forvaltningsloven § 2 tredje 
ledd jf. § 28. Klagefristen er 3 uker fra vedtaket er mottatt og klagen må fremsettes skriftlig, 
jf. forvaltningsloven §§ 29 og 32. 
 
Saken er behandlet som saksnr PMU  79/20. 
 
Med hilsen 
 
 
Øystein Jorde  Synne Graue Emmerhoff 
Tjenesteleder  Juridisk rådgiver


