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NY VURDERING AV VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING/RIVING OG ILEGGELSE AV 
OVERTREDELSESGEBYR OG TVANGSMULKT - GBNR 103/17  
 
 
 
 
Lukking av møte jf. kommuneloven § 11-5 – taushetsbelagte opplysninger 
Etter en vurdering av innholdet i to dokumenter i saken (dok. 7 datert 13.09.19 og 34 datert 
14.07.20) har administrasjonen kommet frem til at deler av dokumentene må unntas 
offentlighet pga. personlige forhold og forretningsforhold som vil være av 
konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår, 
jf. lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd, heretter forkortet offentleglova, § 
13 jf. lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker, heretter forkortet forvaltningsloven, § 
13(1) nr. 2. Øvrige dokumenter i saken samt sladdet versjon av dokument 7 og 34 er 
tilgjengelig for allmennheten på kommunens hjemmeside. (Dokument 34 er innkommet 
etter at administrasjonen ferdigstilte saksfremlegget.) 
 
På bakgrunn taushetsbelagte opplysninger etter forvaltningsloven og offentleglova skal et 
folkevalgt organ (her kommunestyret) vedta å lukke møte «når det behandler en sak som 
inneholder opplysninger som er omfattet av lovbestemt taushetsplikt» jf. kommuneloven § 
11-5 annet ledd. Kommunedirektøren tilrår derfor at kommunestyret vedtar å lukke møte 
under denne saken.  
 
Ved en evt. debatt bør debatten holdes i lukket møte, og en avstemming om lukking skal 
holdes i åpent møte, jf. kommuneloven § 11-5 femte ledd. 
 
Kommuneloven § 11-5. Møteoffentlighet; 

«Alle har rett til å være til stede i møter i folkevalgte organer dersom ikke noe annet 
følger av denne paragrafen. 
 
Et folkevalgt organ skal vedta å lukke et møte når det skal behandle en sak som angår en 
arbeidstakers tjenstlige forhold. Organet skal også vedta å lukke et møte når det 
behandler en sak som inneholder opplysninger som er omfattet av lovbestemt 
taushetsplikt. 
 
Et folkevalgt organ kan vedta å lukke et møte hvis ett av følgende vilkår er oppfylt: 
 
a)            Hensynet til personvern krever at møtet lukkes. 
b)            Hensynet til tungtveiende offentlige interesser tilsier at møtet lukkes, og det vil 
komme fram opplysninger i møtet som kunne ha vært unntatt fra innsyn etter 
offentleglova hvis de hadde stått i et dokument. 
Kommunerådet eller fylkesrådet bestemmer selv om et møte i rådet skal være åpent. Hvis 
rådet skal behandle saker som er omtalt i andre ledd, skal møtet være lukket. 



 
Et folkevalgt organ eller møtelederen kan vedta at en debatt om lukking av et møte skal 
holdes i lukket møte. En avstemning om eventuell lukking av et møte skal holdes i åpent 
møte.» 

 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
• Møte lukkes under behandling av saken, jf. kommuneloven § 11-5 annet ledd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 

- Befaringsrapport, 18.09.17 
- Forhåndsvarsel, 09.07.19 
- Vedtak om pålegg om retting/riving og ileggelse av overtredelsesgebyr og 

tvangsmulkt, 03.09.19 
- Henvendelse fra Fjelstad, 13.09.19 (unntas offentlighet jf. offl. § 13 første ledd nr. 2) 
- Henvendelse fra Johansen, 23.09.19 
- Henvendelse fra Fjelstad, 24.09.19 
- Svar på henvendelse, 25.09.19 
- Svar på henvendelse, 26.09.19 
- Henvendelse fra Fjelstad, 27.09.19 
- Svar på henvendelse, 30.09.19 
-  Henvendelse fra Fjeldstad, 30.09.19 
- Svar på henvendelse, 01.10.19 
- Henvendelse fra kommunen til Fjelstad, 18.11.19 
- Korrespondanse mellom Fjelstad og kommunen, 18.11.19 og 19.11.19 
- Henvendelse fra Johansen, 22.11.19 
- Svar på henvendelse, 25.11.19 
- Henvendelse fra Johansen, 25.11.19 
- Svar på henvendelse, 25.11.19 
- Henvendelse fra kommunen til Fjeldstad, 06.12.19 
- Henvendelse fra kommunen til Fjeldstad, 12.12.19 
- Klage, 27.01.20 
- Klage på vedtak avvises, 30.03.20 
- Henvendelse 13.09.2019 – sladdet versjon 

 
 
 
 
Sammendrag: 



Øyer kommune fattet vedtak om pålegg om retting/riving og ileggelse av 
overtredelsesgebyr og tvangsmulkt den 03.09.19. 
 
Ordfører har et ønske om å omgjøre deler av vedtaket ved å gi en utsatt frist for 
gjennomføring av en reguleringsplan, som er et alternativ til riving. Kommunedirektøren 
tilrår at vedtaket ikke endres, og en endring må evt. gjøres av kommunestyret. 
 
Øyer kommune kan omgjøre et vedtak dersom en omgjøring er til gunst for en part, jf. 
forvaltningsloven § 35 første ledd. Kommunestyret kan gjøre endringer så lenge endringene 
er til gunst for Bådstø Gjestegiveri og Camping AS. Kommunen har ingen plikt til å omgjøre 
vedtaket.  
 
 
Vurdering: 
 
Øyer kommune startet en tilsynssak med Bådstø Gjestegiveri og Camping AS i 2017 etter å 
ha fått et tips fra planutvalget om at det var satt opp et ulovlig telt på ca. 400 m2. 
Administrasjonen dro på tilsyn, og det viste seg at det var utført flere tiltak på eiendommen 
uten at det er søkt om tillatelse til tiltak. Da de ulovlige tiltakene ble utført, fremgikk det av 
Kommunedelplan for Tretten at kommunen ikke kunne godkjenne noen form for tiltak 
innenfor dette arealet før området ble regulert.  
 
I forbindelse med tilsyn og ulovlighetsoppfølgingen har ikke Bådstø Gjestegiveri og Camping 
AS frivillig forsøkt å rydde opp i forholdet. Kommunen har benyttet pålegg og sanksjoner, 
uten at dette også har hatt en effekt. Administrasjonen har gitt en omfattende og betydelig 
veiledning i saken.  
 
Historikk:  

- Forhåndsvarsel sendt 09.07.19. Kommunen ga Bådstø Gjestegiveri og Camping AS 
mulighet til å uttale seg i saken, men kommunen mottok ingen uttalelse.  

- Vedtak om pålegg om retting/riving og ileggelse av overtredelsesgebyr og 
tvangsmulkt sendt den 03.09.19. 

- Bådstø Gjestegiveri og Camping AS svarer på vedtaket den 13.09.19, og spør om hva 
en regulering vil koste.  

- Kommunen svarer på henvendelsen den 17.09.19. 
- Kommunen hadde et møte med Hans Johansen (engasjert av Egil Fjelstad, Bådstø 

Gjestegiveri og Camping AS) den 19.09.19. Johansen informerer kommunen om at 
han ikke ville hjelpe Egil Fjeldstad v/Bådstø Gjestegiveri og Camping AS å regulere. 
På vegne av Bådstø Gjestegiveri og Camping AS ba Johansen om utsatt klagefrist.  

- Kommunen gir utsatt klagefrist til den 07.10.19. 
- Egil Fjelstad henvender seg til kommunen den 24.09.19 for å orientere om at det 

nye teltet vil bli tatt ned innen to måneder. Teltet som var oppført i 2017 ble 
ødelagt i løpet av vinteren, og selv om kommunen hadde en pågående tilsynssak 
valgte de likevel å føre opp et nytt telt sommeren 2019.  

- Fjelstad skriver den 30.09.19 at det ikke er mulig å regulere etter dialog med Nye 
veier.  



- Den 01.10.19 gir kommunen veiledning om at det kan søkes om dispensasjon jf. 
kapittel 19 i plan- og bygningsloven, men at administrasjonen trolig vil innstille 
negativt. 

- Bådstø Gjestegiveri og Camping AS påklager ikke kommunens vedtak innen fristen. 
Det søkes heller ikke om dispensasjon eller riving.  

- Den 18.11.19 sender kommunen et brev om at fristene gitt i pålegget ikke er fulgt 
og oppfordrer Fjelstad til å utføre pålegget. Det orienteres også om at tvangsmulkt 
løper fra og med 02.11.19 og frem til pålegget blir utført. 

- 18.11.19 svarer Fjelstad, og skriver at Johansen skal ha hatt en dialog med 
kommunen. Kommunen har ikke mottatt noe fra Johansen.  

- Den 22.11.19 mottar kommunen en e-post fra Johansen med en orientering. 
- Kommunen svarer på henvendelsen den 25.11.19 at pålegget ikke er fulgt, at 

tvangsmulkten ikke slettes og oppfordrer til gjennomføring av pålegget.  
- Samme dag svarer Johansen at møte med kommunen den 19.09.19 var et 

oppstartsmøte.  
- Kommunen svarer at det ikke var et oppstartsmøte. Johansen sa uttrykkelig i møte 

at han ikke kommer til å regulere Bådstø. Som regulant bør Johansen vite at det er 
formelle vilkår som må være oppfylt i et oppstartsmøte jf. plan- og bygningsloven. 
Kommunen gir likevel en utsatt frist på 2 uker der de gis enda en mulighet til å 
avholde et formelt oppstartsmøte.  

- Hverken Johansen eller Fjeldstad benyttet seg av den utsatte fristen som ble gitt til å 
avholde et oppstartsmøte.  

- Johansen ringer til saksbehandler og påstår fremdeles at møte den 19.09.19 var et 
oppstartmøte, og mener pålegg om søknad om riving iht. vedtak ikke var nødvendig.  

- Kommunen sender et skriftlig svar den 06.12.19 og svarer at det ikke er holdt et 
oppstartmøte, og viser til plan- og bygningsloven § 3. Videre skriver kommunen at 
det må søkes om rivingstillatelse ettersom forholdet må belegges med ansvar. 
Fjelstad har blant annet koblet seg på det offentlige avløpsanlegget, og det er viktig 
at en frakopling gjøres av fagkyndige. Dersom det skjer noe galt, må noen stilles 
ansvarlig.  

- Den 12.12.19 skriver kommunen et brev til Fjeldstad, da Fjeldstad hverken svarer på 
kommunens e-poster eller tar telefonen.  

- Kommunen ringer Fjelstad på nytt i slutten av januar. Fjelstad ber om et møte med 
kommunen. Kommunen opplyser at klagefristen er utløpt, og dersom han sender 
inn en klage må han begrunne hvorfor han ikke har klaget innen fristen. Uten en slik 
begrunnelse foreligger det ikke rettslig grunnlag for kommunen å behandle klagen. 
Selv med en begrunnelse var det ikke gitt at kommunen hadde hjemmel til å 
realitetsbehandle klagen.    

- Kommunen mottar en klage på vedtak den 27.01.20. I klagen er det hverken nevnt 
eller begrunnet hvorfor klagen ikke er fremsatt innen klagefristen.  

- Kommunen avviser klagen den 30.03.20. 
- Fjelstad klaget ikke på avvisningsvedtaket, noe han hadde anledning til å gjøre.  
- Fjeldstad tar kontakt med ordfører for å få endret vedtaket.  

 
 
Følgende fremgår av pålegget gitt av kommunen den 03.09.19: 



«Starter ikke arbeidene med å regulere (oppstartsmøte den kommunen) innen 01.11.19, 
skal samtlige tiltak rives.» Kommunen startet saken i 2017, og Fjeldstad har hatt en relativt 
lang tid til å starte en prosess for å rette opp i de ulovlige forholdene. Det er heller ikke 
urimelig å gi en frist på to måneder for å utføre et oppstartmøte med kommunen. I tillegg 
ga kommunen en utsatt frist på 2 uker, som Fjeldstad ikke benyttet seg av.  
 
Kommunedirektøren mener at kommunen har brukt store ressurser på denne saken, og at 
vedtaket ikke bør endres. Fjeldstad har fått flere muligheter til å rette opp i de ulovlige 
forholdene uten å ha utført noen tiltak foruten om å ta ned teltet. Fjeldstad har hverken 
gitt uttalelse til forhåndsvarslet eller påklaget gitte vedtak. Kommunen har gitt utsatte 
frister ved flere anledninger, uten at han har benyttet seg av de utsatte fristene. Ved å 
bruke ytterligere tid på denne saken, tar det ressurser og tid fra andre saker som 
kommunen har en plikt til å følge opp. Kommunen har en plikt til å følge opp ulovligheter jf. 
plan- og bygningsloven § 32-1, og per i dag har kommunen en stor jobb med følge opp 
ulovligheter som er avdekket etter retakseringen av eiendomsskatten i 2018. Det er derfor 
viktig å rette ressursbruken mot slike saker. Korrespondansen mellom administrasjonen og 
Fjeldstad/Johansen viser hvor mye tid og ressurser som allerede er brukt i denne saken. 
Dersom kommunen endrer vedtaket og pålegget ikke blir fulgt, vil kommunen bruke 
ytterligere tid på saken. Kommunedirektøren tilrår at kommunestyret velger alternativt 1 
nedenfor. Alternativ 2 er i tråd med ordførers ønske om endring. 
 
Til orientering har kommunen fått tips om at det er utført flere søknadspliktige tiltak på 
eiendommen uten at tiltakene er omsøkt. Fjeldstad nevnte ikke disse tiltakene da 
kommunen var på tilsyn i 2017. Kommunen må derfor starte en ny tilsynssak for å 
undersøke disse forholdene nærmere.  
 
Konklusjon:  
Kommunedirektøren tilrår derfor at det ikke gjøres endringer i vedtak DS-PU 533/19, 
foruten om at tvangsmulktgebyret slettes fra ordførers møte med Fjeldstad den 20.05.20 
og frem til i dag den 27.08.20. Tvangsmulkt løper igjen fra og med 28.08.20.   
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Alternativ 1: 

 Vedtak om pålegg om retting/riving og ileggelse av overtredelsesgebyr og 
tvangsmulkt (DS-PU 533/19) omgjøres ikke.  

 Tvangsmulkten avbrytes fra Fjeldstads møte med ordfører den 20.05.20 og frem 
til i dag. Tvangsmulkten løper igjen fra og med den 28.08.20 og frem til pålegget 
blir gjennomført.  

 
Alternativ 2: 

 Vedtak om pålegg om retting/riving og ileggelse av overtredelsesgebyr og 
tvangsmulkt (DS-PU 533/19) den 03.09.20 omgjøres jf. forvaltningsloven § 35 
første ledd bokstav a med følgende endringer; 

- Ny frist til oppstartsmøte for å regulere settes til den 01.11.20. Vedtak om 
reguleringsplan skal skje senest den 01.11.22. Det skal sendes inn en komplett 



søknad om tillatelse til tiltak og ferdigattest på bygningene innen 01.11.22. Dersom 
disse fristene ikke blir fulgt skal bygningene rives innen to måneder fra fristens 
oversittelse. Kommunen skal orienteres skriftlig når pålegget er gjennomført.  

- Tvangsmulkt ilegges dersom de nye fristene ikke blir overholdt. Begrunnelse for 
ileggelse av tvangsmulkt fremgår av vedtak DS-PU 533/19.  
 Foruten om unntakene gjort i dette omgjøringsvedtaket, gjelder vedtak DS-PU 

533/19.  
 Tvangsmulkten avbrytes fra Fjeldstads møte med ordfører den 20.05.20, slik at 

det ilegges tvangsmulkt frem til 19.05.20 iht. vedtak DS-PU 533/19.    
 Ønskes området regulert og bygninger omsøkt løper det dagsmulkt på kr 500 fra 

og med 02.11.22 dersom en reguleringsplan ikke er vedtatt og byggesak ikke har 
mottatt komplette søknader om tillatelse til tiltak/ferdigattest for ulovlig 
bebyggelse. Starter ikke arbeidene med å regulere (oppstartsmøte med 
kommunen) innen 01.11.20, skal samtlige tiltak rives. Byggene skal da rives 
innen to måneder (inkludert behandling av søknad om riving), og dagsmulkt 
begynner å løpe fra og med 01.01.21 dersom byggene ikke er revet. Om en 
reguleringsplan ikke blir vedtatt eller tillatelse til tiltak/ferdigattest ikke gis, skal 
bygget/bygningene rives innen to måneder, og dagsmulkt på kr. 500 begynner å 
løpe dagen etter fristen dersom det/de ikke er revet. Dagmulkten løper frem til 
pålegget er rettet og kommunen mottar skriftlig underretning om at forholdet er 
rettet. 

 Omgjøring av et vedtak er et enkeltvedtak og det kan påklages jf. 
forvaltningsloven § 28. Klagefristen er 3 uker fra vedtaket er mottatt og klagen 
må fremsettes skriftlig, jf. forvaltningsloven §§ 29 og 32.  
 

 
 
 
 
Ådne Bakke Synne Graue Emmerhoff 
Kommunedirektør Juridisk rådgiver


