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LEBESBY KOMMUNE   

Teknisk sektor 

 9790 KJØLLEFJORD 

 

 

 

Lyder Fisk Dyfjord AS 

Postboks 1064 Fuglenes 

 

9616 HAMMERFEST 

  KJØLLEFJORD, 21.03.2019 

 

 

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb. 

18/1041 GBNR 34/7 RAD/TEKNISK/ODRA 

    

 

 

ILEGGING AV OVERTREDELSESGEBYR 
Etter Pbl § 32-8. Jfr. SAK10 §§ 16-1 og 16-2 

 

 

MELDING OM DELEGERT VEDTAK 
 

Saken er behandlet som saksnr DS 19/19 etter delegert myndighet fra utvalg for plan, teknisk 

og miljø. 

 

 

Vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr: 

Med hjemmel i pbl. § 32-8, 1. ledd, bokstav b), jfr. byggesaksforskriften (SAK10) § 16-1, 1. 

ledd, bokstav a, nr. 2, ilegges foretak Lyder fisk Dyfjord AS (org.nr: 920 846 270) et 

overtredelsesgebyr på kr 50.000,- for uaktsom eller forsettlig overtredelse av nevnte 

bestemmelser. 

 

Samlet overtredelsesgebyr utgjør kr 50.000, og oppfyllelsesfristen er fire uker fra brevets dato, 

jf. pbl § 32-8, fjerde ledd. 

 

Historikk: 

 

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  

 

Det vises til vårt varsel om illeggelse av overtredelsesgebyr av 21.2.2019. 
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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 fra kravet om utarbeidelse av reguleringsplan.  

 

Ulovlighetsoppfølging: 

Plan- og bygningsloven § 32-1: «Kommunen skal forfølge overtredelser av bestemmelser gitt i 

eller i medhold av denne loven». Denne paragrafen utdyper kommunen sin plikt til å følge opp 

ulovlige tiltak. Administrasjonen ser i dette tillfellet alvorlig på at bygning er blitt revet og 

søknadspliktige tiltak er igangsatt uten byggetillatelser. 

 

Begrunnelse for 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 

fjerning av en hel 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».  

 

Forhåndsvarsel av overtredelsesgebyr: 

I brev av 21.2.2019 ble tiltakshaver varslet om at Lebesby kommune ville kunne fatte vedtak 

om illeggelse av overtredelsesgebyr, jfr. Pbl. § 32-8 første ledd, bokstav b), jfr. 

Byggesaksforskriften (SAK10) § 16-1første ledd, bokstav a). 
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Det ble gitt Lyder fisk Dyfjord AS frist på 3 uker fra 21.2.2019 på kommunens brev for å gi 

uttalelse på ileggelse av overtredelsesgebyr. 

 

Lebesby kommune har ikke mottatt noen uttalelse fra Lyder fisk Dyfjord AS innenfor den 

fastsatte fristen. 

 

Vurdering av hvilken type lovbrudd som har skjedd: 

SAK10 § 16-1, første ledd bokstav 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:» 

 

Vurdering: 

Det er gjennomført riving og fjerning av en hel driftsbygning (bygningsnr: 192889952), utvidelse 

av kaifront ved Dyfjordbruket, samt oppføring av permanente fundamenter for brakkerigger på 

eiendommen. 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.  

 

Det aktuelle området er også i kommunen arealplan lagt som fremtidig tettstedsområde med 

krav om utarbeidelse av reguleringsplan. Det var ikke omsøkt dispensasjon fra dette kravet. 

 

Tiltakshaver har igangsatt og gjennomført søknadspliktige tiltak uten å ha fulgt plan- og 

bygningsloven sine bestemmelser. 

 

Vurdering av hvor alvorlig lovbruddet er: 

SAK10 § 16-1, første ledd boksatv a), nr. 2 – «Overtredelsesgebyr inntil 50 000 kan ilegges 

der det mangler tillatelse, og tiltaket i tillegg ikke i det vesentlige er i overenstemmelse med 

lov, forskrift, plan og eventuell vedtakt.» 

 

Vurdering:  

Overtredelsen er alvorlig. Det er gjennomført riving og fjerning av en hel driftsbygning, 

utvidelse av kaifront ved Dyfjordbruket, samt oppføring av fundamenter for brakkerigger.  

 

Samt oppføring av bygninger på fundamenter mens det var vedtatt stans i all bygningsaktivitet. 

Området befinner seg også innenfor fremtidig tettstedsområde i kommunens arealplan med 

krav om utarbeidelse av reguleringsplan. Søker hadde heller ikke søkt kommunen om 

dispensasjon fra dette kravet. 

 

Utmåling av gebyr: 

SAK10 § 16-2, første ledd – «Ved vurdering av overtredelsesgebyrets størrelse kan det legges 

vekt på hvor alvorlig overtredelsen er.» 

 

Vurdering: 

Som nevnt ovenfor i punktet om hvor alvorlig lovbruddet er har tiltakshaver ved å rive 

og fjerne en hel bygning uten at kommunen har gitt tillatelse fratatt kommunen 

mulighet til å vurdere byggets egnethet og eventuell vern. 
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Det å igangsette tiltak uten søknad og i et område som krever utarbeidelse av 

reguleringsplan har medført at kommunen fratas muligheten på forhånd å avklare og 

vurdere tiltakenes påvirkinger på omkringliggende område.  

 

SAK10 § 16-2, andre ledd – «Ved vurdering av overtredelsesgebyrets størrelse etter § 16-1 

første ledd bokstav a til e kan det legges vekt på om eventuellt pålegg som nevnt i plan- og 

bygningsloven § 32-8 bokstav g til l er fulgt.» 

 

Vurdering: 

Lebesby kommune gav i brev, datert 4.10.2018, pålegg etter Pbl § 32-4 om stans og 

opphør av søknadspliktige bygningsarbeider på eiendommen gnr. 34 bnr. 7 i Dyfjord 

med øyeblikkelig virkning. Muntlig beskjed om pålegg ble også gitt under befaringen 

den 2.10.2019. 

 

Inntil tiltakshaver hadde fått byggesøknader komplett og godkjent den 21.1.2019 ble 

det fortsatt arbeidet med oppføring av to bygninger på de ulovlig igansgatte 

fundamenter. Det legges tyngst vekt på at tiltakshaver ikke har etterfulgt kommunens 

pålegg om stans. 

 

SAK10 § 16-2, tredje ledd – «Ved vurdering av overtredelsesgebyrets størrelse etter § 16-1 

første ledd bokstav a til e, g og h kan det legges vekt på om overtrederen åpenbart kjente til 

at handlingen var i strid med krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven.» 

 

Vurdering: 

Daglig leder i Lyder fisk Dyfjord AS (org.nr: 920 846 270) har et anlegg plassert på 

Veidnes i Lebesby kommune. Det er tidligere omsøkt byggetillatelse for utvidelser av 

industribygget hvor daglig leder var tiltakshaver gjennom firmaet T-S Barents AS 

(org.nr: 992 117 370).  

 

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

forskrifter overholdes. Det å gjennomføre riving av en bygning på ca. 100 m
2
 burde 

normalt medføre at enn forhører seg med kommunen om søknadsplikten. Tiltakshaver 

har i tillegg flere anlegg rundt omkring og vil således komme i kontakt med plan- og 

bygningsloven i forhold til drift og vedlikehold av disse anleggene. Det menes derfor at 

tiltakshaver her burde vist at omfanget av de arbeidene som ble igangsatt ville være 

søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. 

 

Konklusjon: 

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

2, vil kommunen ilegge overtredelsesgebyr på kr. 50.000,-. Av ovenstående vurdering ses det 

ingen formildende grunner til å redusere grensen på kr. 50.000,-. 

 

 

Andre opplysninger:  

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

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

Pbl. § 32-8 siste ledd.  

 

Overtredelsesgebyret må betales selv om det klages på vedtaket. 

 

Klageadgang: 

Vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens 

bestemmelser som kan påklages. 

 

I samsvar med Forvaltningsloven (Fvl) § 28 kan vedtak påklages til Fylkesmannen. Klagen 

skal sendes Lebesby kommune.  

 

Klagefristen er 3 uker fra den dag da dette brevet kommer fram til påført adresse.  

 

Klagen skal angi det vedtak som det klages over, den eller de endringer som ønskes og de 

grunner som anføres klagen. 

 

 

 

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 


