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FORHÅNDSVARSEL OM ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR, JFR. 

PLAN- OG BYGNINGSLOVEN § 32-8 OG SAK10 KAPITTEL 16, 

FOR RIVING OG BYGGING PÅ EIENDOMMEN GNR. 34 BNR. 7 I DYFJORD 

 

 

 

Eiendom:  gnr. 34 bnr. 7, Dyfjord i Lebesby kommune 

Tiltakets art:  Riving av driftsbygging (bygningsnr: 192889952) 

   Utvidelse av eksisterende kaifront 

   Oppføring av grunnmur og brakkerigg (2 stk) 

Tiltakshaver:  Lyder Fisk Dyfjord AS 

 

 

Saken gjelder: 

Lebesby kommune har ved tilsyn den 2.10.2018 konstatert at det er gjennomført flere 

søknadspliktige tiltak på eiendommen gnr. 34 bnr. 7 i Dyfjord. Dette ibefatter riving og 

fjerning av hele driftsbygning (bygningsnr: 192889952), utvidelse av kaifront ved 

Dyfjordbruket, samt oppføring av permanente fundamenter for brakkerigger på eiendommen.  

 

De aktuelle tiltakene var ikke omsøkt til Lebesby kommune og det var heller ikke omsøkt 

dispensasjon fra kommuneplanens arealplan for kravet om utarbeidelse av reguleringsplan. 

 

 

Forhåndsvarel om ileggelse av overtredelsesgebyr: 

I henhold til Plan- og bygningsloven § 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) § 

16-1første ledd, bokstav a), vil kunne bli fattet vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr. 

 

 

Begrunnelse for forhåndsvarsel om overtredelsesgebyr: 

Lebesby kommune har ved tilsyn den 2.10.2018 konstatert at det er gjennomført flere 

søknadspliktige tiltak på eiendommen gnr. 34 bnr. 7 i Dyfjord. Dette ibefatter riving og 
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fjerning av hele driftsbygning (bygningsnr: 192889952), utvidelse av kaifront ved 

Dyfjordbruket, samt oppføring av permanente fundamenter for brakkerigger på eiendommen.  

 

I brev av 4.10.2018 ble det gitt varsel om pålegg. I dette varslet ble det gitt stans og opphør 

av søknadspliktige arbeider med øyeblikkelig virkning.  

 

Lebesby kommune mottok søknad om riving og oppføring av 2 bygninger den 8.11.2018 men 

disse var mangelfull og ikke komplett. Det ble derfor utstedt mangelfull søknad på denne 

byggesaken. Byggesaken ble komplettert den 10.1.2019 med de manglende dokumenter. Den 

21.1.2019 fattet kommunen vedtak, saksnr: DS 4/19, om riving av 2 eksisterende bygninger 

og oppføring av 2 bygninger for boligformål på eiendommen gnr. 34 bnr. 7 i Dyfjord. 

 

I perioden mellom kommunens stans, datert 2.10.2018, av all arbeider av søknadspliktige 

tiltak og at kommunen gav tillatelse til tiltaket, datert 21.1.2019, ble begge bygningene reist 

på oppførte fundamenter på eiendommen gnr. 34 bnr. 7. 

 

Etter Pbl. § 32-8 første ledd kan overtredelsesgebyr kun illegges dersom overtredelsen er 

«forsettelig eller uaksom». 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». 

 

Overtredelsesgebyretes størrelse: 

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

«Foretak kan illegges overtredelsesgebyr inntil anngitte beløpsgrenser for 

forsettelige eller uaktsomme overtredelser som nevnt i bokstav a til h. Privatpersoner 

kan ilegges overtredelsesgebyr inntil halvparten av angitte beløpsgrenser for 

forsettelige eller uaktsomme overtredelser som nevnt i bokstav a til h. 

 

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, 

illegges 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. 50.000,-. 

 

 

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: 
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De har rett til å uttale Dem før vedtak om illeggelse av overtredelsesgebyr fattes. Frist for 

uttalelse settes til 3 uker fra brevets dato, 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


