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Vedlegg
1 Pålegg om stans av arbeid eller opphør av bruk med øyeblikkelig virkning
Forhåndsvarsel om ileggelse av tvangsmulkt
etter pbl §§ 32-3, 32-4 og 32-5
2 Vedtak om ileggelse av tvangsmulkt
etter pbl § 32-5

Ingress
Politisk behandling for videreføring av tidligere vedtatt tvangsmulkt for arbeider som ikke er stanset
etter vedtak om øyeblikkelig stans.

Saksopplysninger
Bakgrunn for saken
Forholdet som saken dreier som om er tidligere behandlet delegert i sak 256/16 datert 30.08.2016.
Denne saken omhandlet ileggelse av tvangsmulkt på bakgrunn av at pålegg om stans av arbeider i
Furukollen pukkverk ikke ble gjennomført. Stansen ble iverksatt på bakgrunn av at Rådmannen
vurderte det som overveiende sannsynlig at utvinningen i Furukollen var i strid med gitte tillatelser.
Saken fremmes politisk på bakgrunn av at Rådmannen kun har delegert myndighet til å ilegge gebyr
på opptil 30 000 kroner.
Historikk:
 25.08.2016

Vedtak om pålegg om stans av arbeid eller opphør av bruk med øyeblikkelig
virkning fattes og forkynnes samme dag.
(DS 248/16)




26.08.2016
30.08.2016

Befaring konstaterer full drift
Vedtak om ileggelse av tvangsmulkt pba at øyeblikkelig stans ikke er
gjennomført fattes.
(DS 256/16)



06.09.2016

Midtre Gauldal kommune fatter vedtak om delegert dispensasjon for fortsatt
drift i Furukollen pukkverk. Dispensasjonen gis midlertidig, men
tidsbegrensningen avventer politisk behandling av saken
(DS 267/16)



17.09.2016

Tidsbegrensningen i den midlertidige dispensasjonen som ble vedtatt i
delegert i sak 267/16 fastsettes av utvalg for Næring, plan og miljø.
Dispensasjonen begrenses til 01.07.2017
(PS 123/16)

Vedtak fattet i delegert sak 256/16:
«Med hjemmel i pbl § 32-5 ilegges en løpende dagmulkt på kr 10 000 fra og med 26.08.2016 etter frist for
gjennomføring av pålegg om stans av arbeid med øyeblikkelig virkning. Dagmulkten løper kun for virkedager.
Vedtaket begrunnes med at øyeblikkelig stans ikke er etterfulgt i tråd med delegert vedtak 248/16.
Dagmulkten løper inntil kommunen har mottatt skriftlig underretning om at pålegget er gjennomført eller til ny
godkjenning er innhentet.»
Utdrag fra delegasjonsreglementet for pbl § 32-5
Tvangsmulkt enten i form av engangsmulkt, løpende dagsmulkt eller kombinasjon av disse opptil kr. 30.000
delegeres til rådmann/enhetsleder.
For ytterligere saksopplysninger vises det til delegert vedtak 256/16 som er vedlagt.

Vurdering
De vurderinger som er lagt til grunn for ileggelse av tvangsmulkt etter pbl § 32-5 fremgår av
delegert vedtak 256/16 av 30.08.2016. Rådmannen vurderer at det ikke er fremkommet
opplysninger som har endret Rådmannens vurdering i denne saken. Denne saken fremmes kun
politisk på bakgrunn av at størrelsen på tvangsmulkten går ut over hva Rådmannen har myndighet
til å ilegge etter pbl kap 32.
Som det fremgår av historikken i denne saken har tiltakshaver innhentet ny godkjenning den
06.09.2016. Tvangsmulkten løp da fra og med 26.08.2016 og frem til 06.09.2016. Rådmannen
vurderer at driften ble opprettholdt i hele denne perioden da tiltakshaver ikke har opplyst om annet.
Rådmannen vurderer også at tvangsmulkten løp til og med 06.09.2016 på bakgrunn av at vedtaket
ble fattet innenfor normal arbeidstid denne dagen og meddelt tiltakshaver påfølgende dag. Dette
medfører at tvangsmulkten løp i åtte virkedager før ny godkjenning forelå. Rådmannen vurderer at
åtte virkedager legges til grunn for innkreving av tvangsmulkt.
Rådmannens innstilling
Utvalg for Næring, plan og miljø stadfester delegert vedtak 256/16 datert 30.08.2016.
Dette skjer i medhold av delegasjonsreglementets bestemmelser for pbl § 32-5.

