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Klage på ilagt tvangsmulkt for ulovlig arbeid - uttak av stein for
produksjon av pukk og grus - Sanddalen - Midtre Gauldal 43/1

Midtre Gauldal kommune har ilagt tvangsmulkt for arbeider som er utført til tross
for pålagt stopp. Tvangsmulkten er på 85.000; kr. Tiltakshaver har påklaget
selve innkrevingen av mulkten. Fylkesmannen har ikke funnet grunnlag for å ta
klagen til følge, og stadfester kommunens vedtak.

Vi viser til oversendelse av klagesak ved brev datert 27. september 2013. Vi
beklager lang saksbehandlingstid, og at saken også har tatt lengre tid enn
antydet i foreløpig melding.
Sakso I snin er
Utvalg for næring, plan og miljø i Midtre Gauldal kommune ga i møte 28. januar
2013, i sak PS 5/13, dispensasjon fra kommuneplanens LNF-formål for prøvedrift
for et uttak for grus og pukk i Sanddalen. Det ble gitt dispensasjon på seks
vilkår, som alle måtte være oppfylt før prøvedrift ble tillatt igangsatt.
7. mars 2013 ble det fattet delegert vedtak i sak 62/13, om pålegg om stans og
opphør med øyeblikkelig virkning, med bakgrunn i at kun ett av de seks vilkår
var imøtekommet. Vedtaket lyder som følger:
«Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 32-4 pålegger Midtre Gauldal
kommune at alt videre anleggsarbeid, som har til hensikt å starte provedrift i
området Sanddalen, opphører med oyeblikkelig virkning. Arbeidet kan ikke
igangsettes for alle vilkår i dispensasjonssaken er tilfredsstillende oppfylt og
godkjenning etter PEL § 21-1 bokstav k) foreligger.
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 32-5 vedtar Midtre Gauldal kommune
en tvangsmulkt (dagmulkt) pålydende kr 5000 - femtusenkroner - for hver dag
anleggsarbeid utfores regnet fra fredag 8. mars 2013.»

Dette vedtaket ble aldri påklaget.
22. april 2013 blir det sendt nytt brev fra kommunen, formulert som nytt
delegert vedtak, sak 112/13. Det fremgår der at kommunen hadde erfart at
virksomheten stanset som pålagt den 8. mars 2013, men at anleggsarbeid som
omfattet rydding, graving, boring og sprenging ble gjenopptatt første arbeidsdag
etter helgen, dvs, fra den 11. mars 2013. Videre fremgår det at anleggsarbeidet
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har pågått mer eller mindre sammenhengende
siste vilkår i den gitte dispensasjon ble oppfylt
(Det ble gitt tillatelse i medhold av pbl. § 20-1
ble på bakgrunn av utførte arbeider i perioden
en tvangsmulkt for 17 virkedager, beregnet til
brevet.

siden 11. mars 2013 og fram til
5. april 2013, dvs. 17 virkedager.
bokstav k noe tid etter dette). Det
det var pålagt stoppordre vedtatt
85.000; kr, og faktura var vedlagt

Dette siste vedtaket/brevet ble påklaget av tiltakshaver Aune transport, ved brev
datert 13. mai 2013. Det klages der på vedtak om tvangsmulkt, og vises til sak
122/13. (Vi legger til grunn at man har ment 112/13.) Klager er ikke enig med
kommunen i at de har drevet prøvedrift. Det fremgår imidlertid av klagen at de
«måtte utføre mye graving for å få fram boreriggen på en sikker måte. En del av
aktiviteten skyldes også oppgradering av veger for uttransport av trevirke». De
skriver videre at de kun har foretatt prøveboringer og arbeidet med en kort
stikkveg, men for øvrig stanset arbeidene i påvente av at snø og tele skal
forsvinne. Først etter det skal prøvedriften starte. De viser til at de i mail av 12.
mars 2013 er gitt tillatelse til prøveboring. Klager viser også til at det ikke er
søknadsplikt for å drive grunnundersøkelser, og at det derfor ikke er grunnlag for
å gi en slik tvangsmulkt. De mener kommunen burde gjort dem oppmerksom på
at de ikke drev innenfor lover og vedtak, og anfører at 85.000; kroner er svært
mye penger for dem.
Utvalg for næring, plan og miljø har vurdert klagen i møte 26. august 2013, i sak
89/13. Klagen ble ikke tatt til følge, under henvisning til at den fremsatte klagen
ikke inneholdt opplysninger som tilsa en endring av vedtaket. Kommunen kunne
heller ikke se at det var gjort feil i saksbehandlingen. Saken ble deretter
oversendt Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for endelig avgjørelse, ved brev datert
27. september 2013.
Fylkesmannen har i etterkant av kommunens oversendelse av saken hit mottatt
en e-post fra Aune transport datert 26.februar 2014, hvor de purrer på endelig
avgjørelse i saken. Det fremgår også av samme mail at «årsaken til at det var
aktivitet i bruddet i det aktuelle tidsrommet var grunnundersøkelser, noe vi ba
om tillatelse til og fikk, og i tillegg ble orientert om at tiltaket heller ikke var
søknadspliktig. Vi handlet dermed i god tro, og tvangsmulkten kom dermed
fullstendig overraskende for vårt foretak.»
Fylkesmannen bemerker:
F Ikesmannens kom etanse som kla einstans
Fvl. § 34 angir det rettslige utgangspunkt for Fylkesmannens kompetanse i
klagesaker. Fylkesmannen kan prøve alle sider av saken, og kan også ta hensyn
til nye omstendigheter. Fylkesmannen skal vurdere de synspunkter klageren
kommer med, og kan også ta opp forhold som ikke er berørt av klageren. Der
Fylkesmannen er klageinstans for vedtak truffet av en kommune eller
fylkeskommune, skal det legges vekt på hensynet til det kommunale selvstyre
ved prøving av det frie skjønn. Fylkesmannen kan stadfeste, oppheve eller fatte
nytt vedtak i saken.
Om kla einteresse kla efrist o hvilket vedtak saken må anses å "elde
Det er ikke tvilsomt at Aune transport har rettslig klageinteresse i et spørsmål
om ileggelse av tvangsmulkt, jf. forvaltningsloven (fvl.) § 28.
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Klage ble sendt inn først etter at brev om innkreving av mulkt med faktura,
datert 22. april 2013 var sendt ut. Dette brevet av 22. april 2013, må slik vi ser
det, anses å være en innkreving av tvangsmulkten. Tvangsmulkten var allerede
vedtatt 7. mars 2013.
Selve innkrevingen er ikke et enkeltvedtak som kan påklages, jf. fvl. § 2 b, da
dette ikke stifter rettigheter eller plikter. Det er vedtaket av 7. mars 2013 som
stifter en plikt til å betale en tvangsmulkt dersom pålegg om stans ikke
overholdes. Brevet av 22. april 2013 er dermed kun en gjennomføring av det
allerede gitte pålegget.
Klagen er formulert som en klage på tvangsmulkt, o9 angår grunnlaget og
rimeligheten for dette. Vi finner det dermed rimelig a legge til grunn at klagen
gjelder kommunens vedtak av 7. mars 2013, hvor tvangsmulkt ble vedtatt.
Vedtak om tvangsmulkt er av 7. mars 2013, og klagefristen utløp 3 uker senere,
jf. fvl. § 29. Klagen (som kom først etter brevet av 22. april 2013) er datert 13.
mai 2013, og er således fremsatt etter klagefristen på vedtaket om tvangsmulkt.
Klage er dermed fremsatt ca 6 uker etter at klagefristen utløp. Det må dermed
tas stilling til om det kan og bør gis oppreisning for oversittet klagefrist, for at
klagen skal kunne tas under realitetsbehandling, jf. fvl. § 31.
Av fvl. § 31 fremgår følgende:
«Selv om klageren har oversittet klagefristen, kan klagen tas under behandling
såframt
a) parten eller hans fullmektig ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller for å ha
drøyd med klage etterpå, eller
b) det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd.
Ved vurderingen av om klagen bør tas opp til behandling, skal det også legges
vekt på om endring av vedtaket kan medføre skade eller ulempe for andre.
Klagen kan ikke tas under behandling som klagesak dersom det er gått mer enn
ett år siden vedtaket ble truffet.»

Det fremgår ikke av de oversendte sakspapirer hvorfor vedtaket av 7. mars 2013
ikke ble påklaget før etter det var mottatt brev fra kommunen vedrørende
innkreving. Det er dermed vanskelig å ta stilling til om det bør gis oppreisning
for fristoversittelse etter alternativ a. Vi har ikke funnet det nødvendig å utrede
dette nærmere, da vi uansett er kommet til at det gis oppreisning for
fristoversittelse etter bokstav b. Dette er en snever bestemmelse, hvor det som
utgangspunkt ikke skal være kurant å gi oppreisning. Som særlige grunner for at
klagen bør bli prøvd, selv om den innkom for sent, legger vi vekt på at det er et
inngripende vedtak av stor betydning for parten. Det kan videre synes som om
klager ikke forsto at det var vedtaket av 7. mars som måtte påklages, og ikke
selve innkrevingen som kom i brev av 22. april. I tillegg legges vekt på at det
ikke er andre parter i saken som vil bli skadelidende ved eventuell endring av
vedtaket. Det er også relevant for vurderingen at klagefristen ikke er oversittet
med mer enn ca 6 uker i forhold til vedtaket av 7. mars 2013, som altså er det
vedtaket som det er relevant å påklage i saken her. Saken tas dermed opp til
realitetsbehandling, da det gis oppreisning for oversittet klagefrist i medhold av
fvl. § 31 første ledd bokstav b. Klagen vurderes å gjelde vedtaket om
tvangsmulkt av 7. mars 2013.
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Planstatus
Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel 2010-2022 for Midtre
Gauldal kommune, vedtatt 26. april 2010. Eiendommen er avsatt til landbruks-,
natur og friluftsområde (LNF) med forbud mot spredt bolig, ervervs- og
fritidsbebyggelse. Deler av eiendommen ligger også innenfor område hvor det
foreligger delplan eller skal utarbeides delplan. Tiltak i form av prøvedrift i
områder avsatt til LNF vil kreve dispensasjon fra planformålet.
eblikkeli virknin o tvan smulkt
om stans med
runnla - åle
Rettsli
Plan- og bygningslovens § 32-4 gir hjemmel for å ilegge pålegg om stans og
opphør med øyeblikkelig virkning. Bestemmelsen lyder slik:
«Om nødvendig kan plan- og bygningsmyndighetene gi den ansvarlige pålegg om
stans av arbeid eller opphør av bruk med øyeblikkelig virkning. Slikt pålegg kan
gis uten forhåndsvarsel. Om nødvendig kan plan- og bygningsmyndighetene
kreve bistand av politiet for gjennomføring av pålegg om stans.»

Vurderingen av om pålegg om stans med øyeblikkelig virkning er «nødvendig»,
er et forvaltningsskjønn. Om skjønnsutøvelsen understrekes det i forarbeidene,
Ot.prp. nr. 45 (2007-2008), at dette er avgjørelser som må treffes raskt, uten at
man nødvendigvis har oversikt over alle sakens sider. Videre fremgår det at
«Bruk av øyeblikkelig stans er særskilt aktuelt i tilfeller hvor det ulovlige forhold
medfører fare eller uopprettelig skade, men også i tilfeller hvor det bygges uten
tillatelse eller i åpenbar strid med tillatelse eller hvor ansvarlig utførende ikke har
nødvendig kompetanse, og hvor det således er en klar fare for at kvaliteten på
det som føres opp ikke er god nok.»

Fylkesmannen kan ikke se annet enn at kommunens pålegg om stans av alt
arbeid med øyeblikkelig virkning var legitimt, all den tid arbeidene krevde
dispensasjon, og vilkårene i den gitte dispensasjon ikke var oppfylt.
Når det gjelder ileggelse av tvangsmulkt finner vi hjemmelen i pbl. § 32-5. Den
lyder slik:
«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 innen en særskilt angitt frist. Tvangsmulkten fastsettes samtidig med
pålegg om retting og løper fra fristoverskridelsen for retting. Der tvangsmulkt ikke
fastsettes samtidig med pålegg, skal det gis eget forhåndsvarsel om tvangsmulkt.
Det kan fastsettes at tvangsmulkten løper så lenge det ulovlige forhold varer, som
et engangsbeløp eller som en kombinasjon av løpende mulkt og engangsbeløp.
Tvangsmulkten ilegges den ansvarlige for overtredelsen, og tilfaller kommunen.
Når det ulovlige forhold er rettet, kan kommunen nedsette eller frafalle ilagt
tvangsmulkt.»

Kommunen har i saken her gitt stoppordre for «alt videre anleggsarbeid, som
har til hensikt å starte prøvedrift». Begrunnelsen var at det fortsatt ikke var
godtgjort at vilkårene gitt i dispensasjonen var oppfylt, og det ble også presisert
at det var nødvendig med tillatelse etter plan- og bygningslovens § 20-1 bokstav
k før arbeidene ble gjenopptatt.
Aune transport påberoper seg at det arbeid som ble foretatt ikke var
søknadspliktig, og at det dermed ikke foreligger grunnlag for å ilegge
tvangsmulkt. Fylkesmannen kan ikke se at denne anførselen kan føre frem. For
at arbeider skal være unntatt søknadsplikt er det en forutsetning at tiltaket er i

tråd med plangrunnlaget. I saken her gjelder det et område avsatt til LNFformål. Tiltaket er ikke i tråd med planformålet, og det kreves dermed
dispensasjon fra plan. Slik dispensasjon er også gitt, som redegjort for
innledningsvis. Dispensasjonen ble gitt på seks konkrete vilkår som måtte være
oppfylt for at arbeid lovlig kunne igangsettes. Når disse vilkår ikke var oppfylt er
vi enig med kommunen i at det var grunnlag for å gi stoppordre med øyeblikkelig
virkning i medhold av pbl. § 32-4. Det var dermed ikke nødvendig å gi noe
ytterligere forhåndsvarsel.
Når det gjelder den ilagte tvangsmulkt er heller ikke denne forhåndsvarslet.
Plan- og bygningsloven krever i § 32-2 forhåndsvarsling før ileggelse av
tvangsmulkt, med frist for å uttale seg til varslet på minimum 3 uker.
Tvangsmulkten er i saken her gitt for å underbygge stoppordren som ble gitt
med øyeblikkelig virkning i medhold av § 32-4. Et krav om å forhåndsvarsle en
mulkt med frist for å uttale seg innen tre uker gir liten mening når det er snakk
om tvangsmulkt for å underbygge pålegg om stans og opphør med øyeblikkelig
virkning.
Forvaltningsloven gir mer generelle regler om forhåndsvarsling i fvl. § 16. Vi har
i forbindelse med denne konkrete saken forhørt oss med Kommunal- o9
moderniseringsdepartementet
vedrørende det rettslige grunnlaget for a kunne
unnta ileggelse av tvangsmulkt fra forhåndsvarsling med hjemmel i
forvaltningsloven (fvl.) § 16 tredje ledd bokstav a. Bestemmelsen lyder slik:
«Forhåndsvarsel kan unnlates dersom:
a)Slik varsling ikke er praktisk mulig eller vil medfore fare for at vedtaket ikke
kan gjennomfores,...»

KMD har (muntlig) svart at NI. § 16 kan benyttes i slike saker i tillegg til
særreglene i plan- og bygningsloven. Det ble i samtalen uttalt at presiseringen
av kravene til forhåndsvarsling i ny plan- og bygningslov (ny § 32-2) ikke var
ment å skulle utelukke bruken av fvl. § 16. Det at det ikke var nevnt noe i
forarbeidene om muligheten for å unnta fra forhåndsvarsling endret ikke på
dette. Fylkesmannen finner å kunne legge dette til grunn, da det også synes å
være den løsning som gir mest rimelighet. Tvangsmulkt i slike tilfeller vil kunne
bidra til at vedtak om øyeblikkelig stans overholdes, og det vil gi liten mening
om det skal kreves forhåndsvarsel med tre ukers frist for uttalelse når pålegget
er gitt med øyeblikkelig virkning. Fylkesmannen har etter dette ikke
innvendinger til at tvangsmulkten, som ble vedtatt 7. mars 2013 med virkning
fra og med 8. mars 2013, ble vedtatt uten etter forhåndsvarsel.
Fylkesmannen finner det tilstrekkelig godtVort at det er utført arbeider i strid
med stoppordren. Dette synes heller ikke a være bestridt av tiltakshaver.
Tiltakshaver har anført at de utførte arbeider ikke var søknadspliktige, og at det
derfor ikke er grunnlag for den gitte tvangsmulkten. Vi viser til våre vurderinger
ovenfor, hvor det klart fremgår av dispensasjonen at de vilkår som var gitt der
måtte være oppfylt før arbeider kunne gjøres. I tillegg fremgår tydelig av den
gitte stoppordre at den omfattet «alt videre anleggsarbeid, som har til hensikt å
starte prøvedrift i området Sanddalen». Det kunne dermed ikke være tvilsomt at
det ikke var adgang til å utføre noen arbeider så lenge stoppordren gjaldt.
Tiltakshaver har også vist til en mail av 12. mars 2013, som de anfører ga
tillatelse til prøveboring. Ut fra de dokumenter som er oversendt oss, fremgår
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det at denne «tillatelsen» er en e-post fra en ansatt i Direktoratet for
mineralforvaltning som svarer saksbehandler i kommunen på spørsmål
kommunen har stilt vedrørende prøvedrift. Det er kommunen som gir tillatelser
etter plan- og bygningsloven. Kommunen hadde ikke gitt noen tillatelse til å
foreta arbeider, men tvert i mot gitt en altomfattende stoppordre. Da kan det
ikke være tvil om at arbeider i etterkant av gitt stoppordre fra kommunen ble
foretatt uten de nødvendige tillatelser. Det var således adgang for kommunen til
å ilegge tvangsmulkt for å få tiltakshaver til å oppfylle pålegget om stans.
Tvan smulktens st rrelse
Når det gjelder størrelsen på en tvangsmulkt fastsettes denne etter kommunens
skjønn. Forutsetningen er at beløpet skal tjene som oppfyllelsespress og ikke
som straff. Det fremgår av pbl. § 32-10 at sanksjoner skal stå i et rimelig forhold
til ulovligheten.
Midtre Gauldal kommune har regnet seg fram til 17 virkedager hvor det har
foregått arbeid på området i strid med pålegget om stans av all virksomhet.
Kommunen skriver at man ikke kan bevise at det har vært aktivitet i området
samtlige av disse virkedager, men at man har vurdert det slik at det må settes
dagmulkt fra og med den dagen bruddet på vedtaket er påbegynt.
Fylkesmannen kan ikke se at antall dager for overtredelse er omstridt fra klagers
side, og finner derfor å kunne ta utgangspunkt i overtredelse 17 dager, slik
kommunen har gjort. Fylkesmannen anser tvangsmulkt å være et effektivt
virkemiddel som gir en klar signaleffekt, og at dette er noe kommunen skal
kunne benytte seg av som virkemiddel. Fylkesmannen er enig i at tvangsmulkten
settes fra og med bruddet på vedtaket, noe som gir totalt 17 virkedager. Vi kan
heller ikke se at en tvangsmulkt på 5000; kr pr dag er uforholdsmessig. Mulkten
er gitt i forbindelse med en stoppordre, og det ville således være uproblematisk
for tiltakshaver å stanse arbeidet og med det unngå at tvangsmulkt påløper.
Fylkesmannen er etter dette kommet til at tvangsmulktens størrelse er legitim
og hensiktsmessig, i lys av formålet om å sikre oppfyllelse av det gitte
stansingspålegget.
Om etter ivelse av ila t mulkt
Fylkesmannen vil vise til at kommunen har en adgang til å nedsette eller frafalle
ilagt tvangsmulkt når det ulovlige forhold er rettet. Formålet med tvangsmulkt er
som nevnt at det skal virke som oppfyllelsespress. Når kommunen har oppnådd
dette, er ikke kommunen forpliktet til å fastholde mulkten. Dette er imidlertid
ikke tema i saken her, men vi minner om at en beslutning om å avslå en søknad
om hel eller delvis ettergivelse av mulkten vil være et enkeltvedtak som kan
påklages etter forvaltningsloven § 28.
Konklusjon:
Fylkesmannen har vurdert klagers anførsler og kommunens vurderinger, og er
kommet til at kommunens vedtak om tvangsmulkt var legitimt. Vi har ingen
innvendinger til kommunens skjønnsutøvelse, og har heller ikke funnet
saksbehandlingsfeil ved kommunens behandling som kan ha virket inn på
vedtakets innhold. Klagen tas derfor ikke til følge.
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I medhold av pbl. § 1-9 og etter delegasjon fra departementet
følgende

fattes etter dette

vedtak
Midtre Gauldal kommune sitt vedtak av 7. mars 2013 vedrørende ilagt
tvangsmulkt stadfestes. Klagen er dermed ikke tatt til følge.
Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages videre i forvaltningen,
fvl. § 28.

Med hilsen
Trond Flydal (e.f.)
underdirektør

Lillian Hoem
juridisk seniorrådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
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Aune transport AS v/Arnt Egil Aune
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