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Vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr - gbnr 217/10
Ingress
Vedtak om å ilegge Olav Stavsøien overtredelsesgebyr for å ha gravet en 250 meter lang grøft
for nedlegging av vannledning over eiendom gbnr 217/1 og til eiendom gbnr 217/10.
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Saksopplysninger
Den 09.08.2017 ga Rådmannen forhåndsvarsel til Olav Stavsøien om ileggelse av overtredelsesgebyr
grunnet graving av grøft for nedlegging av vannledning.
I forhåndsvarselet ble det opplyst at det ville kunne bli fattet vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr.
Det ble også opplyst at før vedtaket ble fattet, hadde Stavsøien rett til å uttale seg, jf. plan- og
bygningsloven (pbl.) § 32-8 tredje ledd.
Det er 1.9.2017 og 9.10.2017 mottatt skriftlige uttalelser til forhåndsvarslingen, og det er gjennomført et
møte den 27.9.2017. Uttalelsene går hovedsakelig på bakgrunnen for overtredelsen.

Bakgrunn for saken
Den 3.08.2015 ble det meldt inn mulig ulovlig graving av vannledning ved Burusjøen. På
bakgrunn av denne innmeldingen bestemte bygningsmyndigheten at tiltaket skulle befares.
Tiltaket ble befart den 8.10.2015. Det ble da konstatert at det var gjennomført gravearbeid for
nedlegging av vannledning på eiendommen gbnr 217/1 som ligger i LNFR (Landbruk, Natur og
Fritidsformål samt reindrift med forbud mot spredt bolig-, ervervs- og fritidsbebyggelse).
Grøften tok til ved eiendommen gårds- og bruksnummer 217/10 og fortsatte frem til
«Lundtjønna». Vannledningen har en lengde på 250 m og er lagt 0,5 m ned i bakken. Det ble
konstatert at grøften var gravd og at det var etablert en vannpost ved eiendommen gbnr 217/10.
Tiltaket var i strid med kommuneplanens arealdel i Midtre Gauldal kommune og tiltaket var
heller ikke omsøkt etter byggesaksreglene i plan- og bygningsloven.
Det ble den 24.11.2015 sendt ut forhåndsvarsel om retting og ileggelse av tvangsmulkt.
Stavsøien besvarte dette forhåndsvarslet, og ønsket å legalisere forholdet gjennom en
dispensasjon for legging av vannledning. I dispensasjonen med referanse 2016/498-13 ble det

satt som vilkår at Stavsøien skulle søke om motorferdselstillatelse for å kunne gjennomføre
kjøring med minigraver i terrenget. Denne tillatelsen til motorferdsel ble avslått i sak med
referanse 2016/2300-5. På grunn av at Stavsøien fikk avslag på motorferdselstillatelsen som var
et vilkår i dispensasjonen for å få den godkjent, så falt dispensasjonen bort. Tiltaket er fremdeles
å anse som ulovlig tiltak etter plan- og bygningslovens regler. For å avslutte saken, velger
Rådmannen å ilegge et overtredelsesgebyr.
Beliggenhet:
Eiendommen gbnr 217/10 ligger ca 80 meter fra Burusjøen:

Fig. 1 – Oversiktskart over deler av kommuneplanens arealdel. Eiendommen er markert med rød pil

Fig. 2 – Situasjonskart over tiltaket

Hva er et overtredelsesgebyr?
Et overtredelsesgebyr kan karakteriseres ved at «forvaltningen pålegger en person eller et foretak å betale
et pengebeløp til det offentlige som følge av at personen eller noen som identifiseres med foretaket, har
overtrådt en handlingsnorm (et forbud eller påbud) fastsatt i lov eller i forskrift i medhold av lov eller
individuell avgjørelse (NOU, Norges offentlige utredninger 2003:15 «Fra bot til bedring» side 169). Et
overtredelsesgebyr er ikke straff i grunnlovens forstand, men en administrativ sanksjon.

Formålet med overtredelsesgebyret er at det skal ha en allmennpreventiv virkning som skal sørge
for etterlevelse av plan- og bygningslovens regler. Et annet formål er at gebyret skal sørge for å
effektivisere sanksjonssystemet med mindre bruk av straff.

Faktiske opplysninger
Det er i utgangspunktet eiers/tiltakshavers ansvar at plan- og bygningsloven, herunder tidligere gitte
tillatelser, overholdes.
Endelig vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg etter pbl § 32-8 siste ledd.
Overtredelsesgebyret må betales selv om det klages på vedtaket.
Vernet mot selvinkriminering er ivaretatt på grunn av at Stavsøien er gjort oppmerksom på at han kan
velge og ikke uttale seg til forhåndsvarslet jfr. byggesaksforskriften SAK10 § 16-4.
Det påløper et ulovlighetsoppfølgingsgebyr i tillegg til overtredelsesgebyret. Dette gebyret er for
igangsettelse før tillatelse var gitt. Gebyret for igangsettelse før tillatelse var gitt er på kr 10 000 og er
fastsatt med hjemmel i Midtre Gauldal kommunes gebyrregulativ for 2017 jfr. pbl. § 33-1. Dette
tilleggsgebyret kan ikke påklages, da det er fastsatt med hjemmel i forskrift. Gebyret må betales selv om
det søkes om nedsetting av dette gebyret etter kommunens gebyrregulativregler.

Vurdering
Rådmannens vurdering av uttalelsene som er kommet inn til kommunen den 1.9.2017 og
09.10.2017 er følgende:
I uttalelsene til forhåndsvarslet om ileggelse av overtredelsesgebyr har Stavsøien i begge
uttalelsene lagt vekt på motorferdselen i utmark. Rådmannen vil presisere at selve
motorferdselen reguleres av motorferdselloven, og ikke plan- og bygningsloven. Det er
gravingen, nedleggingen, igjenfyllingen og selve sporene som motorferdselen etterlater seg som
strider med bestemmelsene om søknadsplikt for dispensasjon etter pbl. Kap 19 og
byggesaksbehandlingen for «vesentlige terrenginngrep» i pbl. §. 20-1 første ledd bokstav k.
I uttalelsen datert 1.9.2017 uttaler Stavsøien at han ikke forstod innholdet av avslaget på
søknaden om motorferdsel i utmark ref. 2016/2300-5 da han var av den oppfatning at dette ikke
angikk hans dispensasjonsbehandling om graving av vannledning, og Stavsøien uttaler at hadde
han skjønt innholdet skulle han så klart ha påklaget vedtaket. Rådmannen vurderer dette som en
bekreftelse på at Stavsøien ble gjort kjent med avslaget på motorferdselen og fikk muligheten til
å påklage dette innenfor fristen på tre uker, til tross for at Stavsøien mener han ikke forstod
innholdet. Plan- og bygningsloven er en forholdsvis enkel lov å manøvrere i, og han kunne ha
tatt en telefon til kommunen for og eventuelt ha avklart om dette tiltaket var søknadspliktig eller
ikke.
I uttalelsen datert 9.10.2017 punkt 2 henviser Stavsøien til at han har blitt politianmeldt, og
politiet har henlagt anmeldelsen på bakgrunn av at et eventuelt straffeansvar var blitt foreldet.
Rådmannen vil understreke at dette på ny omhandler motorferdselsloven, og ikke plan- og
bygningsloven.
Rådmannen vurderer anmeldelsen til å falle utenfor forbudet mot gjentatt forfølgning i EMK TP
7 art. 4 nr. 1 på bakgrunn av at anmeldelsen er gjort etter motorferdselsloven, mens
overtredelsesgebyret ilegges etter plan- og bygningsloven. Politiet har henlagt anmeldelsen etter
motorferdselsloven.
Stavsøien viser til at han betalte et gebyr på kr 6000 for dispensasjon i november 2016. Til dette
så uttaler Rådmannen at Stavsøien løper selv en risiko for avslag når han søker om dispensasjon
etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Dette kan ikke føre til noen nedsettelse av gebyret.

Stavsøien har forsøkt å legalisere forholdet gjennom en dispensasjon. Dette anser Rådmannen
som å ha en viss formildende virkning til tross for at vilkåret om motorferdselstillatelse i
dispensasjonen ikke ble oppfylt, og forholdet ble således ikke legalisert. Hadde dispensasjonen
blitt godkjent, ville forholdet fremdeles ha blitt ulovlighetsoppfulgt videre og ilagt et
overtredelsesgebyr, men dette gebyret ville ha vært på mellom 2500 kr og 5000 kr etter pbl. §
32-8 første ledd bokstav a jfr. SAK10 § 16-1 første ledd bokstav a nr. 1 på grunn av at det hadde
vært i tråd med plan og kunne ha blitt omsøkt etter byggesaksreglene. Nå er tiltaket ikke i tråd
med plan eller byggesøkt, så det kan ilegges et overtredelsesgebyr på mellom 5000 kr og 25 000
kr etter pbl. § 32-8 første ledd bokstav a jfr. SAK10 § 16-1 første ledd bokstav a nr. 2.
Det legges til grunn at overtredelsesgebyret skal ha en viss preventiv effekt mot lignende tiltak.
Området rundt Burusjøen er et av de mest utbygde hytteområdene i kommunene. Som det ble
uttalt i dispensasjonssaken så ble det anbefalt at avklaringer vedrørende vann bør avklares i en
reguleringsplan. Det skal ikke være slik at det er lettere å be om tilgivelse enn tillatelse dersom
flere fritidsboligeiere skulle ønske å føre vann frem til fritidsboligen i nedgravde vannledninger.
Rådmannen vil bemerke at nå kan Stavsøien verken ta opp vannledning eller ta den i bruk
ettersom den per definisjon er ulovlig. Han har ikke fått dispensasjon, dette igjen i mangel av
tillatelse etter motorferdselloven.
Rådmannen anser Stavsøien som tiltakshaver og utførende ettersom han har påtatt seg ansvaret
for tiltaket og gjennomføringen av dette.
Forholdet er i strid med kravet om planavklaring og søknadsplikten i bestemmelsene pbl. kapittel
19, og § 20-1 bokstav k. Etter pbl. § 32-8 første ledd a, jf. SAK10 § 16-1 første ledd bokstav a
kan tiltaket belegges med overtredelsesgebyr. Rådmannen ilegger gebyr etter SAK10 § 16-1
første ledd bokstav a nr. 2 fordi det ikke ble på forhånd søkt om planavklaring gjennom
dispensasjon for tiltaket, og heller ikke søkt om byggesaksbehandling av tiltaket. Ettersom
grunneier er en privatperson er utgangspunktet for gebyret i første omgang halvert før
vurderingen av størrelsen jfr. Bestemmelsens første ledd:
«Foretak kan ilegges overtredelsesgebyr inntil angitte beløpsgrenser for forsettlige eller
uaktsomme overtredelser som nevnt i bokstav a til h. Privatpersoner kan ilegges
overtredelsesgebyr inntil halvparten av angitte beløpsgrenser for forsettlige eller
uaktsomme overtredelser som nevnt i bokstav a til h.»
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.»
Rådmannen finner at overtredelsen i dette tilfelle er uaktsom fordi det forutsettes et visst krav til
aktsomhet dersom det skal graves i et område som er LNFR(Landbruks, Natur og
Friluftsområder samt reindrift med forbud mot spredt bolig-, ervervs- og fritidsbebyggelse)-sone
1 i kommuneplanens arealdel. Dersom det skal utføres tiltak, forventes det at tiltakshavere søker
før de iverksetter tiltak. Som vist til ovenfor er det i utgangspunktet eiers/tiltakshavers ansvar at
plan- og bygningsloven, herunder tidligere gitte tillatelser, overholdes. På bakgrunn av at

gravingen ikke er i tråd med plan, så vurderes tiltaket til å være av en slik art at det kan bli ilagt
et større gebyr enn om det hadde vært i tråd med plan.
På bakgrunn av dette fattes det vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr.
Rådmannens innstilling
Med hjemmel i pbl. § 32-8 første ledd bokstav a, jfr. byggesaksforskriften (SAK10) § 16-1 første
ledd bokstav a nummer 2 ilegges Olav Stavsøien et overtredelsesgebyr på kr 18 000 for uaktsom
overtredelse av plan- og bygningsloven kapittel 19 og § 20-1 bokstav k.
Samlet vil overtredelsesgebyret og ulovlighetsoppfølgingsgebyret være kr 28 000.
Oppfyllelsesfristen er 4 uker fra brevets dato, jf. pbl. § 32-8 fjerde ledd.

