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VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING/RIVING OG ILEGGELSE AV 
OVERTREDELSESGEBYR OG TVANGSMULKT 
Jf. plan og bygningsloven §§ 32-8 og SAK10 kapittel 16 

  
SAKSOPPLYSNINGER:  
Gnr/Bnr/Fnr/Snr:  103/17  
Tiltakshaver:  Tretten kro og motell v/ Egil Fjeldstad Bådstø gjestegiveri 
 
 
Saken gjelder: 
 
Bygningsmyndigheten var på et tilsyn på din eiendom den 30.08.2017, og du opplyste oss om at 
det er ført opp følgende tiltak på deres eiendom uten søknad/melding;  
 
 Oppføring av et permanent teltbygg med støpt betonggulv på ca. 450 m2 i mai 2016 
 Oppføring av grillhytte på ca. 30 m2 i 2015 
 Oppføring av uthus til oppbevaring av sengetøy på ca. 20 m2 i 2016 
 Oppføring av hus på ca. 36 m2 med ti toaletter og urinaler i juli 2017 
 Fjerning av fem hytter høsten 2016 
 
Den 15.03.2018 og 09.07.2019 ga bygningsmyndigheten forhåndsvarseler om pålegg om 
retting/riving og ileggelse av overtredelsesgebyr og tvangsmulkt. Det første 
forhåndsvarselet inneholdt kun informasjon om overtredelsesgebyr, og for å fatte vedtak om 
pålegg om retting/riving måtte kommunen varsle på nytt den 09.07.2019.  
 
I forhåndsvarselene ble det opplyst at det ville kunne bli fattet vedtak om pålegg om retting 
eller riving og ileggelse av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr. Det ble også opplyst at før 
vedtaket ble fattet, hadde du rett til å uttale deg, jf. plan- og bygningsloven (pbl) § 32-8 
tredje ledd. 
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Du var i et møte med Øyer kommune den 25.07.19. Du ble orientert om at du måtte levere 
en skriftlig uttalelse dersom du hadde merknader til forhåndsvarselet.Bygningsmyndigheten 
kan ikke se å ha mottatt skriftlig uttalelse innen fristen som er oppgitt i forhåndsvarselene. 
 
På bakgrunn av dette fattes det vedtak om pålegg om retting eller riving og ileggelse av 
overtredelsesgebyr og tvangsmulkt. Du står ovenfor to alternativer:  

1) Regulere området og søke om tillatelse til tiltak for eksisterende bebyggelse som ikke 
er godkjent i kommunen, eller 

2) rive eksisterende bebyggelse som ikke er godkjent i kommunen. 
 
Det første alternativet betinger av at en reguleringsplan blir vedtatt og søknadene godkjent 
av kommunen.  
 
Ileggelse av overtredelsesgebyr blir ilagt uansett.  
 
Kommunen vil ilegge tvangsmulkt dersom fristene gitt ang. pålegg om retting/riving ikke blir 
overholdt.  
 
Pålegg om retting  - alternativ 1 
Med hjemmel i pbl. § 32-3 pålegger bygningsmyndigheten deg som eier å foreta en 
regulering av Bådstø camping samt søke om tillatelse for eksisterende bebyggelse eller rive 
eksisterende bebyggelse som ikke er omsøkt. Arbeidene med å regulere må starte snarest, og 
oppstartsmøte med kommunen må holdes innen 01.11.19.Dersom arbeidene med å 
regulere ikke starter innen 01.11.19, skal samtlige bygninger som er oppført ulovlig fjernes 
innen 15.12.19, og kommunen skal motta søknad om riving innen 01.11.19. Rettingsarbeidet 
(reguleringsplan og søknader) skal i helhet være gjennomført innen 01.11.20, hvis ikke skal 
bygningene rives. Bygningene må uansett rives innen 2 måneder dersom reguleringsplan 
ikke blir vedtatt eller byggesak gir avslag på søknad om tillatelse til tiltak.  
 
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. 

 
Bygningsmyndigheten må underrettes skriftlig når forholdet er rettet.  
 
Det er fem hytter som er fjernet. Kommunen skal motta et situasjonkart som viser hvor 
disse hyttene stod, slik at vi får registrert dette i matrikkelen. Dette skal gjøres innen 
01.12.19.   
 
 
Pålegg om riving   - alternativ 2 
Med hjemmel i pbl. § 31-5 pålegger bygningsmyndigheten deg som eier å rive samtlige tiltak 
som er nevnt ovenfor innen 01.12.19, dersom du velger å ikke regulere området.  
 
Riving er søknadspliktig jf. plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd bokstav e.  
Begrunnelse for pålegg om retting og riving: 
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Samtlige bygninger som er nevnt ovenfor ble oppført da det var et krav om regulering, jf. 
Kommunedelplan for Tretten § 1. I tillegg er tiltakene søknadspliktige jf. pbl. § 20-1 første 
ledd bokstav a. Øyer kommune har ikke mottatt søknader, det er ikke gitt tillatelser og 
området er ikke regulert slik som påkrevd i kommunedelplan for Tretten. 
 
Ny kommuneplan (Kommuneplanens arealdel 2018-2028) ble vedtatt 27.09.2018, og 
opphevet da kommunedelplan for Tretten. Følgende fremgikk av bestemmelsen § 1; 

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

 
Ny kommuneplan stiller krav til at andre campingplasser (herunder Blomberg camping, 
Glomstad og Odden camping) skal reguleres før iverksetting av nye tiltak. Det er ingen grunn 
til at Bådstø camping skal være et unntak her, sett i sammenheng med tidligere vedtatte 
kommunedelplan. Det må derfor være en glipp da Bådstø camping ikke er nevnt i ny 
kommuneplan.  
 
Selv om kommunedelplanen er opphevet og at Bådstø camping ikke er nevnt i ny 
kommuneplan, mener kommunen at området uansett må regulerers jf. plan- og 
bygningsloven § 12-1 annet og tredje ledd;  

 «[Det skal utarbeides en reguleringsplan der det] er behov for å sikre forsvarlig 
planavklaring og gjennomføring av bygge- og anleggstiltak, flerbruk og vern i forhold til 
berørte private og offentlige interesser. 
 
For gjennomføring av større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige 
virkninger for miljø og samfunn, kreves det reguleringsplan…» 

 
Et slikt plankrav er også hjemlet i ny kommuneplan, jf. «bestemmelser og retningslinjer» pkt. 
1.2 bokstav A. 
  
En reguleringsplan skal angi bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser, jf. pbl.  
§ 12-1 første ledd. Kommunen mener at det er nødvendig å sikre forsvarlig planavklaring før 
nye tiltak kan godkjennes på Bådstø camping. Det er blant annet behov for å fastsette 
utnyttelsegrad og byggehøyder, samt foretas støyvurderinger og ROS-analyse innenfor 
næringstomta. For eksempel er det rød og gul støysone fra veg på store deler av 
eiendommen.  
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Øyer kommune er i tvil om den ulovlige bebyggelsen utgjør «større bygge- og anleggstilltak», 
jf. pbl. § 12-1 tredje ledd. Samlet sett, med eksisterende bebyggelse og 
næringsvirksomheten som drives på Bådstø camping, mener kommunen at det har blitt et så 
stort område at det må stilles krav til en reguleringsplan for å gi føringer for videre 
utbygging. Dette er i samsvar med tidligere krav i kommunedelplan for Tretten.  
 
Kommunen mener uansett at eksisterende ulovlig bebyggelse og evt. nye tiltak vil få 
vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Det er blant annet nødvendig med en vurdering 
av støysone samt ROS-analyse før å kartlegge virkninger for miljø og samfunn. Byggesak har 
ingen holdepunkter ved behandling av byggesaker da det ikke er noen bestemmelser knyttet 
til arealformål, med unntak av bestemmelser om spikertelt/fortelt.  
 
For at den ulovlige bebyggelsen skal kunne bli stående er det nødvendig å regulere område, 
jf. Kommunedelplan for Tretten § 1 og pbl. § 12-1 annet og tredje ledd. Eksisterende ulovlige 
oppførte bygg må omsøkes, og kvalifiserte foretak må påta seg ansvaret for at byggene er 
prosjektert og utført i samsvar med pbl. med forskrifter.  
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Vedtak om tvangsmulkt: 
Som et av virkemidlene i pbl. for å få gjennomført gitte pålegg, er det i § 32-5 gitt hjemmel 
for ileggelse av tvangsmulkt. Pbl. § 32-5 første ledd, første setning har følgende ordlyd: 

Ved forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven kan plan- og 
bygningsmyndighetene fastsette tvangsmulkt for å få gjennomført gitte pålegg, herunder 
forbud, innen en særskilt angitt frist. 

 
Alternativ 1) 
Ønskes området regulert og bygninger omsøkt løper det dagsmulkt på kr 500 fra og med 
02.11.20 dersom en reguleringsplan ikke er vedtatt og byggesak ikke har mottatt komplette 
søknader om tillatelse til tiltak for eksisterende bebyggelse. Starter ikke arbeidene med å 
regulere (oppstartsmøte med kommunen) innen 01.11.2019, skal samtlige tiltak rives. 
Byggene skal da rives innen 2 måneder (inkludert behandling av søknad om riving), og 
dagsmulkt begynner å løpe fra og med 01.01.20 dersom byggene ikke er revet. Om en 
reguleringsplan ikke blir vedtatt eller søknad om tillatelse til tiltak avslås, skal 
bygget/bygningene rives innen 2 måneder, og dagsmulkt på kr. 500 begynner å løpe dagen 
etter fristen dersom det ikke er revet.  
 
Alternativ 2)  
Med hjemmel i pbl. § 32-5 ilegges en løpende dagmulkt på kr. 500 fra og med 02.11.19 
dersom bygningene skal rives og kommunen ikke har mottatt søknad, og fra og med 
16.12.19 dersom bygningene ikke er revet. 
 
Tvangsmulkten er fastsatt som dagmulkt for å oppnå rettidig oppfyllelse av pålegget 
(retting/riving). Tvangsmulktens størrelse er fastsatt ut fra overtredelsen grovhet, herunder 
viktigheten av at bygningene må kontrolleres av ansvarlige foretak. Øyer kommune mener 
at en tvangsmulkt på kr. 500 oppfordrer eier til å gjennomføre gitte pålegg. Tvangsmulkten 
anses etter dette å stå i rimelig forhold til ulovligheten, jf. § 32-10. 
 
Dagmulkten løper inntil kommunen har mottatt skriftlig underretning om at regulering og 
søknad eller riving er rettet.  
 
 
Ileggelse av overtredelsesgebyr 
Med hjemmel i pbl. § 32-8 første ledd bokstav a, jf. byggesaksforskriften (SAK10) § 16-1 
første ledd bokstav a nummer 2 ilegges Bådstø gjestegiveri og camping AS v/Egil Fjeldstad 
et overtredelsesgebyr på kr 30 000 for forsettlig/grov uaktsom overtredelse av 
kommunedelplan for Tretten § 1 og pbl. § 20-1 . Oppfyllelsesfristen er den fristen som 
fremgår av faktura som vil bli ettersendt av fellesenheten for økonomi, jf. pbl § 32-8 fjerde 
ledd. 
 
Begrunnelse for ileggelse av overtredelsesgebyr: 
Bygningsmyndigheten gjennomførte et tilsyn etter tips om at det var oppført ulovlige tiltak 
på din eiendom. Det ble konstatert oppføring av et telt med støpt betonggulv på ca. 450 m2, 
en grillhytte på ca. 30 m2, et uthus på ca. 20 m2, hus på ca. 36 m2 med ti toaletter og urinaler, 
samt fjerning av fem hytter.  
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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 § 1. Både søknadspliktige og 
meldepliktige tiltak utløser krav til regulering først.  
 
Tiltak som er unntatt søknadsplikt etter pbl. § 20-2 er hjemlet i byggesaksforskriften SAK10 
§ 4-1. Det fremgår av veiledning til bestemmelsen at unntaket gjelder ett tiltak. Oppføring 
av flere tiltak er ikke fritatt fra søknadsplikt. På deres eiendom er det ført opp fire bygninger 
og fjernet fem hytter. 
 
Bygningsmyndigheten ved Øyer kommune har vurdert det slik at samtlige tiltak anses som 
søknadspliktige på grunn av tiltakenes omfang og funksjon i næringsdriften til Tretten Kro og 
Motell. SAK10 § 4-1 kan derfor ikke benyttes som grunnlag for fritak og tiltakene er dermed 
søknadspliktig. Om et av tiltakene hadde vært unntatt søknadsplikt, ville det likevel vært 
meldepliktig, jf. SAK § 4-1 fjerde ledd. Bygningsmyndigheten ved Øyer kommune har ikke 
mottatt meldinger om tiltakene. Uansett ville samtlige tiltak utløst krav til reguleringsplan.  
 
Forholdet er i strid med pbl. § 20-1 første ledd bokstav a og kommunedelplan for Tretten § 1. 
Etter pbl. § 32-8 første ledd a, jf. SAK10 § 16-1 første ledd bokstav a nr. 2 kan oppføring av 
nevnte tiltak belegges med overtredelsesgebyr. 
 
Bygningsmyndigheten ilegger gebyr etter SAK10 § 16-1 første ledd bokstav a nr. 2 fordi det 
er ført opp flere bygninger, herunder et stort publikumsbygg, uten søknad og tillatelse. Det 
var videre krav til at området skulle reguleres før bygninger ble oppført på det tidspunktet 
bygningene ble oppført. Kommunen anser overtredelsene som meget alvorlige, og enkelte 
av byggverkene kunne utsatt folk for fare da det ikke var prosjektert og utført med 
ansvarsretter.  
 
Videre anser kommunen det som kritikkverdig at det er bygget et hus med ti toaletter og 
urinaler som er påkoblet offentlig avløp uten at kommunen er orientert om dette. 
Kommunen vet ikke om dette er utført av kvalifiserte foretak. Det kan medføre store 
konsekvenser å koble seg på et anlegg uten kvalifiserte foretak. Videre er det kritikkverdig 
da kommunen ikke vet om det er koblet til slik at måleren som registrer avløp ikke fanger 
opp disse toalettene. Dersom måleren ikke fanger det opp, betales det for lite i gebyr til 
kommunen. 
 
Teltet på 450 m2 er et publikumsbygg. Bygget er av en slik størrelse at det rommer ca. 300 
mennesker. Bygget utgjorde en fare for liv og helse. Kommunen har fått opplyst om at teltet 
som var oppført under befaringen i 2017 har falt sammen i vinter, og det kunne medført 
alvorlige personskader og ulykker dersom noen hadde oppholdt seg i teltet da det skjedde.  
 
Øyer kommune kan ilegge inntil 50 000 kr. i overtredelsesgebyr «der tiltak ikke i det 
vesentlige er i samsvar med krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven» jf. SAK10 
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§ 16-1 første ledd bokstav a nr. 2. Antall tiltak som er oppført uten søknad/melding og 
unngåelse av å regulere, samt de mulige konsekvensene av oppføring av publikumsbygg og 
tilkobling til avsløpsnett uten bruk av kvalifiserte foretak, mener kommunen etter en 
helhetsvurdering at det er rimelig å ilegge et overtredelsesgebyr på kr. 30 000.  
 
Etter pbl § 32-8 første ledd kan overtredelsesgebyr kun ilegges dersom overtredelsen er 
”forsettlig eller uaktsom”. Med dette menes at den ansvarlige må ha visst eller burde ha 
visst at handlingen var ulovlig. Det følger av Ot. prp. nr. 45 (2007-2008) s. 355 at 
”aktsomhetsnormen bør være streng. Det vil normalt være lett å konstatere om en av 
bestemmelsene i loven eller forskriften er overtrådt. Utførelse av tiltak i strid med reglene i 
plan- og bygningsloven vil som oftest kunne konstateres å være uaktsom uten en vanskelig 
vurdering av skyldspørsmålet.” 
 
Bygningsmyndigheten finner at overtredelsen i dette tilfelle er forsettlig eller grov uaktsom 
fordi det er utført større byggevirksomhet på eiendommen uten at du har undersøkt med 
kommunen om det er krav til søknad eller er iht. plan- og bygningsloven med forskrifter. Du 
har heller ikke undersøkt dette selv, og dersom du har gjort det ville du ha oppdaget at 
tiltakene er søknadspliktige og at det var et krav til å regulere området før det kunne føres 
opp søknadspliktige og meldepliktige tiltak.  
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Andre opplysninger: 
Det er i utgangspunktet eiers/tiltakshavers ansvar at plan- og bygningsloven, herunder 
tidligere gitte tillatelser, overholdes. 
 
Et pålegg som ikke etterkommes innen fastsatt frist, 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. Det vises til forhåndsvarsel datert 
09.07.2019. 
 
Pålegg kan etter pbl § 32-3 fjerde ledd tinglyses som heftelse på eiendommen dersom 
pålegget ikke gjennomføres. 
 
Det orienteres om at endelig vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg 
etter pbl § 32-8 siste ledd. 
 
Overtredelsesgebyret må betales selv om det klages på vedtaket. 
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Klageadgang: 
Dette vedtaket 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. 
 
 
Øyer, den 03.09.2019 
 
 
Ådne Bakke 
Rådmann 

Synne Graue Emmerhoff 
Rådgiver byggesak 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent etter våre rutiner og sendes uten signatur. 
 
 
Kopi: 
Fellesenheten Økonomi, 2626 Lillehammer.  
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FAKTURAGRUNNLAG: 
 
Fakturamottaker/Tiltakshaver 

Navn/Firma:  Tretten kro og motell v/ Egil Fjeldstad Bådstø gjestegiveri 
Adresse:  Kongsvegen 1690,  2635 TRETTEN 
 
 
Byggested Gnr/Bnr/Fnr/Snr: 103/17 
Saksbehandler:   Synne Graue Emmerhoff 
E-postadresse saksbehandler: synne.graue.emmerhoff@oyer.kommune.no  
Saksnr:   17/1891-4 
 
Beskrivelse  Antall Kr Sum 
Overtredelsesgebyr  1 30.000,- 30.000,- 
Sum total:     30,000,- 
  
 
Egen faktura vil bli ettersendt av fellesenheten Økonomi.  
 
Ansvar: 5800 
Funksjon: 3021 
Konto: 16203


