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FORHÅNDSVARSEL OM ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR, JFR. PBL 

§ 32-8 OG SAK10 KAP. 16 

 

UTFØRT / PÅBEGYNTE SØKNADSPLIKTIGE ARBEIDER I FORM AV 

FUNDAMENTER OG FYLLING FOR KAIANLEGG PÅ VEIDNES 

 

 

 

Eiendom:  gnr. 5 bnr. 53, Holmbuktveien 247 på Veidnes 

Tiltakets art:  Oppføring og igangsetting av fylling og fundamentering til kaianlegg 

Tiltakshaver:  Lyder fisk AS, Postboks 1064 Fuglenes, 9616 Hammerfest 

 

Saken gjelder: 

Lebesby kommune er gjort kjent med at det på eiendommen gnr. 5 bnr. 53 i Veidnesholmen er 

utført / påbegynt søknadspliktige arbeider i form av fundamenter og fylling for kaianlegg. 

Kommunen gjennomførte derfor en besiktigelse av eiendommen den 25.2.2020 for å verifisere 

at opplysningene var korrekte. Det ble da konstatert at det var oppført fundamenter for 

kaianlegg mot utfylt område på den aktuelle eiendommen. Området ser ut til å være ca. 35 m 

langt og ca 4 til 6 meter bredt og utgjør et areal på ca. 140 – 210 m2.  

 

Lebesby kommune har gjennomgått vårt saksarkiv og har her funnet kun en gammel sak 

(11/560) fra 2011 som gjelder kaianlegg i det aktuelle området. Utfra denne saken kan det 

ikke sees at Lebesby kommune har gitt tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (Pbl) §§ 

20-1 og 20-2 for etablering av kaianlegg på Veidnesholmen. Av sakens dokumenter fremgår 

det at Lebesby kommune i brev datert 12.3.2013 opplyser at kommunen har mottatt samtykke 

fra Kystverket og Lebesby-Kjøllefjord havn KF til tiltaket, men at søknaden inneholder 

mangler som må innsendes før videre behandling av søknaden. Denne aktuelle saken gjelder 

også en vesentlig annen utforming for etablering av kaianlegget enn hva som fysisk er 

igangsatt.  

 

Lebesby kommune kan derfor ikke se å ha mottatt komplett søknad om tillatelse til tiltak eller 

endring av søknad om tillatelse til tiltak (Jfr. Plan- og bygningsloven § 20-1 og § 20-2) for 

oppføring av kaianlegg og fylling på eiendommen gnr. 5 bnr. 53 på Veidnesholmen. 



 

2 

 

 

Forhåndsvarsel om ileggelse av overtredelsesgebyr: 

I henhold til Plan- og bygningsloven (Pbl) § 32-8 tredje ledd gis det med dette forhåndsvarsel 

om at det med hjemmel i Pbl § 32-8 første ledd bokstav b), [jfr. Byggesaksforskriften 

(SAK10) § 16-1 første ledd bokstav a)], vil kunne bli fattet vedtak om ileggelse av 

overtredelsesgebyr. 

 

Begrunnelse for forhåndsvarsel om overtredelsesgebyr: 

Lebesby kommune er gjort kjent med at det på eiendommen gnr. 5 bnr. 53 i Veidnesholmen er 

utført / påbegynt søknadspliktige arbeider i form av fundamenter og fylling for kaianlegg. 

Kommunen gjennomførte derfor en besiktigelse av eiendommen den 25.2.2020 for å verifisere 

at opplysningene var korrekte. Det ble da konstatert at det var oppført fundamenter for 

kaianlegg mot utfylt område på den aktuelle eiendommen. Området ser ut til å være ca. 35 m 

langt og ca 4 til 6 meter bredt og utgjør et areal på ca. 140 – 210 m2.  

 

Da Lebesby kommune ikke har mottatt komplett byggesak på ovennevnte eiendom har ikke 

kommunen godkjent oppføring av kaianlegg og landfeste etter plan- og bygningsloven (Pbl). 

Kommunen har heller ikke kunnet kontrollere om øvrige bestemmelser i forbindelse med 

tiltaket er ivaretatt. Dette i forhold til avstander, plassering, utforming og ansvarsfordeling, 

osv. 

 

I brev datert 28.2.2020, saksnr: DS 7/20, gav Lebesby kommune pålegg om stans og opphør 

av søknadspliktige bygningsarbeider med øyeblikkelig virkning, jfr. Pbl § 32-4. Det ble også 

gitt frist til innen 20.3.2020 å innsende komplett byggesk for etablering av kaianlegg med 

landfeste (fylling) på eiendommen gnr. 5 bnr. 53 på Veidnesholmen. 

 

Kommunen mottok den 20.3.2020 mail fra daglig leder Svein Vegard Lyder med beskjed om 

at videre arbeid ved tiltaket var avsluttet etter telefonkontakt med kommunen. De holdt på 

med byggesøknaden, men på bakgrunn av Korona pandemien var det usikkerhet i forhold til 

når denne kunne ferdigatilles. 

 

Det er ennå ikke kommet inn byggesak i forbindelse med ovennevnte tiltak. Lebesby 

kommune vil fremdeles vudere pålegg om retting av forhold i strid med Pbl § 20-1, jfr. Pbl § 

32-3, men på bakgrunn av den pågående pandemien vil denne prosessen bli utsatt noe frem i 

tiden.  

 

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 særlig 

vanskelig vurdering av skyldspørsmålet». 

 

Overtredelsesgebyrets størrelse: 

I SAK10 § 16-1 første ledd, bokstav a, nr. 2, heter det:  

«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.  
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a) Den som utfører eller lar utføre tiltak som nevnt i plan- og bygningsloven 

§ 20-1, jfr. § 20-2 og § 20-4 uten at det foreligger nødvendig tillatelse, 

ilegges gebyr:  

 

2. inntil kr 50 000 der tiltaket ikke i det vesentlige er i samsvar 

med krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven»  

 

Med hjemmel i Pbl. § 32-8 første ledd bokstav b), jfr. SAK10 § 16-1 første ledd bokstav a) 

nr. 2, vil kommunen vurdere å ilegge overtredelsesgebyr på kr. 40.000,-. 

 

 

Andre opplysninger: 

Det er i utgangspunktet eier/ tiltakshavers ansvar at plan- og bygningsloven med sine 

forskrifter overholdes. 

 

Det orienteres om at endelig vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg etter 

Pbl § 32-8 siste ledd. 

 

Deres rettigheter: 

De har rett å uttale Dem før vedtak om overtredelsesgebyr fattes. Frist for uttalelse settes til 

senest innen søndag 25. oktober 2020, jfr. Pbl § 32-8 tredje ledd. 

 

 

 

Med hilsen 

LEBESBY KOMMUNE 

 

 

Birger Wallenius Odd Magnus Rasmussen 

teknisk sjef avdelingsingeniør 

Mobil: 97 99 09 10 Mobil: 97 99 09 11 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 
 


