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Vedlegg
1 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av driftsbygning - gbnr 45/17,
Engan 50, 7290 Støren - tiltakshaver Karl Eddie Berge
2 Forhåndsvarsel om pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt
3 Svar - forhåndsvarsel om pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt
4 Svar - forhåndsvarsel om pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt
5 Tilbakemelding på svar - Forhåndsvarsel om retting og tvangsmulkt - gbnr 45/45 45/17
45/113

Ingress
Vedrørende pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt i forbindelse med ulovlig oppført
driftsbygning.
Saksopplysninger
Bakgrunn
Den 17.09.2013 søkte Karl Eddie Berge og Vibeke Paulsen (heretter kalt tiltakshaver) om å sette
opp en driftsbygning på gbnr 45/17. På grunn av uklare eierforhold på det omsøkte arealet gbnr
45/17 og 45/45 ble byggesaksbehandler og tiltakshaver enig om at tiltakshaver skulle kontakte
kommunen igjen når eierforholdet var avklart. Tiltakshaver tok ikke kontakt med
byggesaksbehandleren som avtalt, så saken ble avsluttet inntil videre.
I 2016 ble kommunen kjent med ulovlig oppføringen av en driftsbygning, og den 03.04.2017 ble
det sendt ut et forhåndsvarsel om retting og ileggelse av tvangsmulkt til Målfrid Engen Røe og
Vibeke Paulsen som er hjemmelshavere for gårds- og bruksnumrene 45/45 og 45/17.
Bakgrunnen for forhåndsvarslet var manglende tillatelse fra kommunen for oppføring av aktuelle
bygning.
I forhåndsvarslet ble det opplyst at det ville bli vurdert fattet vedtak om retting og ileggelse av
tvangsmulkt, hvis ikke forholdet var omsøkt innen 15.05.2017. På grunn av at bygningen er
plassert på eiendomsgrenser, på to ulike reguleringsplaner og på to ulike arealformål i Støren
kommunedelplan ble det opplyst om muligheten til å anmode om forhåndskonferanse. Det ble
også opplyst om retten til å uttale seg jfr. Pbl. § 32-2 første ledd.
Målfrid Engen Røe besvarte forhåndsvarslet 05.04.2017 og underrettet kommunen om at hun
ikke har noen tilknytning til bygningen da hun verken har satt den opp, fått nabovarsel eller på
annen måte gitt tillatelse til oppføring av bygningen.
Den 20.04.2017 kom Karl Eddie Berge til kommunen og påtok seg ansvaret for byggingen av
bygningen. Det i brev fra Karl Eddie Berge samme dag ble bedt om utsettelse av saken. Det ble
gitt nye frister i brev med ref. 2017/852-5, herunder frist for forhåndskonferanse til 19.05.2017
og frist for omsøking av tiltaket til 31.5.2017.
De nye fristene er ikke overholdt da det ikke har kommet noe søknad eller uttalelser fra Karl
Eddie Berge eller Vibeke Paulsen.
Informasjon om bygningen og utforming
Det tas utgangspunkt i byggesøknaden innsendt 17.09.2013. Da den i realiteten ble lukket uten å
bli behandlet er det ikke gitt at opplysningene medfører riktighet.
Søknaden omhandlet driftsbygning i landbruket med samlet bruksareal (BRA) mindre enn 1000
m2, jfr. Pbl. § 30-2 bokstav b og SAK10 § 3-2.

Fig. 1 – Tegning over driftsbygning innsendt av Karl Eddie Berge

Beliggenhet og planstatus
Den aktuelle driftsbygningen ligger på Engan, Støren.

Fig. 2 – Oversiktskart fra 2014 over planlagt driftsbygning markert i rødt

Fig. 3 – Flyfoto datert 2016, rød ring rundt ulovlig oppført bygning.

Bygningen står delvis på gårds- og bruksnummer 45/17 og 45/45. I tillegg står bygningen delvis
på Engan leir sør som er regulert til lekeplass og tilhører Midtre Gauldal kommune (gbnr
45/113), og delvis inne på den igangsatte reguleringsplanen for Furukollen Masseuttak.
Bygningen er ikke innregulert i lekeplassen. Så vidt rådmannen vet så er det ikke avklart at
bygningen kan oppføres på kommunens eiendom.

Fig. 4 – kartutsnitt fra 2016 m. gårds- og bruksnummer

Fig. 5 – kartutsnitt fra 2016 hvor igangsatt arbeid med reguleringsplan for Furukollen Masseuttak er skravert i rødt,
og gjeldende reguleringsplanen for Engan leir sør – lekeplass er i grønt.

Reguleringsplanen for Engan leir sør – lekeplass er vedtatt og ikrafttredelsesdatoen var
15.06.2009. Følgende gjelder for friområdene:
«Området skal benyttes til offentlig lekeplass.
Bygningene på området skal rives.
Det er ikke tillatt å føre opp nye bygninger på lekeplassområdet.
Det kan likevel settes opp lekeskur og lekestativer på området.»
Følgende gjelder for reguleringsplanens kombinerte formål:
«Bolig/forretning: Området skal benyttes til kombinerte formål bolig/forretning.»

Fig. 6 – Støren kommunedelplan vedtatt 02.06.2014. Bygning er plassert innenfor den røde sirkelen, på grensen
mellom gul og grønn farge

Bygningen er plassert innenfor Støren kommunedelplan. Arealformålet for det gule feltet er
boligbebyggelse. Arealformålet for feltet i grønt er LNFR areal for spredt bolig- fritids- eller
næringsbebyggelse, mv..
Generelt
Det er eiers/ tiltakshavers ansvar at plan- og bygningslovgivningens krav, herunder tidligere gitte
tillatelser, overholdes.
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.»
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.»
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 03.04.2017.
Pålegg kan etter pbl § 32-3 fjerde ledd tinglyses som heftelse på eiendommen dersom pålegget
ikke
gjennomføres.
Vurdering
Bygningsmyndigheten har besiktiget eiendommen gbnr 45/17, 45/45 og 45/113. I tillegg baserer
behandlingen av denne saken seg på beretninger fra berørte av tiltaket, samt flyfoto.
Tiltaket er søknadspliktig i henhold til plan- og bygningsloven §§ 20-1 bokstav a jfr. 20-2.
Bygningsmyndigheten kan ikke se at det er søkt om og gitt tillatelse til oppføring av tiltaket.
Driftsbygningen er dermed i strid med plan- og bygningsloven.
For bygningens plassering gjelder følgende etter plan- og bygningslovens § 29-4 andre ledd:
«Hvis ikke annet er bestemt i plan etter kapittel 11 eller 12, skal byggverk ha en avstand
fra nabogrense som angitt i forskrift eller som minst svarer til byggverkets halve høyde
og ikke under 4 meter.»
Reguleringsplanen for Engan leir sør – lekeplass regulerer ikke byggegrensen. For eiendommene
gbnr 45/113 er det dermed lovens bestemmelse som er gjeldende. Rådmannen vurderer
driftsbygningen å være oppført i strid med pbl. § 29-4 andre ledd ved at bygningen er oppført på
eiendomsgrensene.
Bygningen ble oppsatt mellom 2014-2016 i forhold til flyfotoene fig. 2 og 3 ovenfor. I
bestemmelsene til reguleringsplanen for Engan leir sør – lekeplass så er det gitt at «det er ikke
tillatt å føre opp nye bygninger på lekeplassområdet». Bygningen kommer således i konflikt med
reguleringsplanen.
For å sette opp en driftsbygning innenfor et område som er dekket av en reguleringsplan kreves
det dispensasjon, noe det ikke er søkt om.
I plantegningene fra 2013 var det søkt om å sette opp en bygning på 106 BYA, som nevnt
ovenfor under punktet om informasjon om bygningen og utforming. Ut ifra flyfoto med måling
av areal vil et grovt anslag tilsi at BYA for bygningen er minst 155 m2. I tillegg avviker
utformingen byggetegningene.

Fig. 7 – Kartutsnitt 2016 med anslag av BYA for bygning
Med det manglende samsvaret mellom BYA i byggetegninger og realitet så kan ikke søknaden
fra Karl Eddie Berge fra 17.09.2013 vurderes i favør for Berge.
Tiltakshaver har fått anledning til å omsøke tiltaket på nytt og få de nødvendige tillatelser, men
dette er ikke etterkommet.
Rådmannen vurderer saken til å ha stor presedens for lignende saker i kommunen. Reaksjonen i
saken vil ha en potensiell preventiv effekt og sikre- plan og bygningsmyndighetens integritet.
Dette ved at det ikke skal være lettere å få tilgivelse enn tillatelse. Videre er det liten tvil om at
bygningen er oppført i strid med gjeldende lovgivning. Kommunen er forpliktet til å forfølge
overtredelser av plan- og bygningsloven (pbl.) § 32-1. Kommunen kan også avstå fra å forfølge
ulovligheter etter skjønn. Rådmannen vurderer denne ulovligheten til å avvike fra flere punkter i
plan- og bygningslovgivningen. Forholdet anses derfor å være av en slik alvorlighetsgrad som
tilsier at forholdet må bringes i orden.
Forhåndsvarslet ble tilskrevet to privatpersoner i denne saken, grunneiere og hjemmelshavere for
gårds- og bruksnumrene 45/45 og 45/17 Målfrid Engen Røe og Vibeke Paulsen. Ettersom Karl
Eddie Berge har påtatt seg ansvaret for byggingen av driftsbygningen vil et eventuelt pålegg bli
rettet mot Berge.
Bygningsmyndigheten finner på dette grunnlag å måtte fatte vedtak om pålegg om retting og
ileggelse av tvangsmulkt med sikte på å få brakt forholdet i samsvar med plan- og
bygningslovgivningen.
Dette vedtaket omhandler også fastsetting av eventuell bruk av tvangsmulkt. Ut fra årstiden er
det hensiktsmessig å få revet bygningen før vinteren, og en eventuell tvangsmulkt vil dermed
begynne å løpe 01.10.2017.
Konklusjon
Med bakgrunn i vurderingen ovenfor bør bygningen rives.

Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune pålegger tiltakshaver Karl Eddie Berge og Vibeke Paulsen å rive
bygningen. Pålegget begrunnes med at bygningen er oppført ulovlig og kommer i konflikt med
gjeldende reguleringsplan.
Rivingen hjemles i pbl. §§ 1-6 og 31-5.

