
Saksfremlegg 
 

 

Arkivsak: 18/1041   

Sakstittel:  KLAGE PÅ ILLEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR I 

FORBINDELSE MED ULOVLIGE ARBEIDER I DYFJORD  

 

 

Rådmannens innstilling: 
Klagen tas ikke til følge.  

 

Vedtak DS 19/19, datert 21.3.2019, etter delegert myndighet fra utvalg for plan, teknisk og 

miljø opprettholdes.  

 

Saken sendes Fylkesmannen i Troms og Finnmark i henhold til plan- og bygningsloven § 1-9.  

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

1. Forvaltningsbrev med pålegg om stans i aktivitet, brev datert 4.10.2018. 

2. Forhåndsvarsel om ileggelse av overtredelsesgebyr etter PBL § 32-8, brev datert 

21.2.2019. 

3. Ileggelse av overtredelsesgebyr DS 19/19, delegert vedtak datert 21.3.2019. 

4. Klage på ileggelse av overtredelsesgebyr med vedlegg, brev datert 18.3.2019 (Mottatt 

25.3.2019) 

5. Forvaltningsbrev om mottatt klage på ileggelse av overtredelsesgebyr, brev datert 

28.3.2019. 

6. Bilder fra det aktuelle området i Dyfjord. 

 

Andre dokumenter: 

1. Redegjørelse fra Byggtjeneste AS for utbedring og reparasjon av kai, mottatt pr. mail 

22.3.2019. (Samme dokument som er vedlagt i pkt. 4 Klage på ileggelse av 

overtredelsesgebyr) 

 

Faktaopplysning: 

Utgangspunktet for klagesaken er at Lebesby kommune har mottatt henvendelser om at det 

på eiendommen gnr. 34 bnr. 7 i Dyfjord er utført/ påbegynt søknadspliktige arbeider i form 

av riving av eksisterende bygning, samt oppføring av utvidelse av kaianlegg og støping av 

fundamenter. 

 

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 i befatter 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. 

 

Følgende opplysninger er av betydning i saken: 



 

- Forvaltningsbrev med pålegg om stans og opphør av søknadspliktige 

bygningsarbeider med øyeblikkelig virkning, vedlegg 1: 

 

 

Lebesby kommune har gjennomgått vårt saksarkiv og kan ikke se å ha mottatt søknad 

om tillatelse til tiltak (Jfr. Plan- og bygningsloven § 20-1 og § 21-2) for riving av 

bygning og oppføring av utvidelse av kaifront ved Dyfjordbruket, samt oppføring av 

fundamenter for brakkerigger på eiendommen gnr. 34 bnr. 7.  

 

Under befaringen ble det også gitt muntlig pålegg om stans i all ulovlige 

byggeaktiviteter til daglig leder for Lyder Fisk Dyfjord AS.  

 

I henhold til Plan- og bygningsloven (Pbl) § 32-4 gis det pålegg om stans og 

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

Dyfjord med øyeblikkelig virkning.  

 

I tillegg varsles det i medhold av Pbl § 32-3 om at det vurderes pålegg om retting 

av forhold som er i strid med Pbl § 20-1.  
 

De varsels herved om pålegg om retting av ulovlig byggeaktivitet etter Pbl § 32-3:  

 

§ 32-3. Pålegg om retting og pålegg om stans 

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.  

 

Ved utferdigelsen av pålegg skal det settes frist for oppfyllelse.  

 

Samtidig med utferdigelsen av pålegg kan det fastsettes tvangsmulkt. Ved 

utferdigelse av pålegg gis opplysning om at pålegget vil kunne følges opp med 

forelegg som kan få virkning som rettskraftig dom.  

 

Endelig pålegg kan tinglyses som en heftelse på den aktuelle eiendom.  

 

Da Lebesby kommune ikke har mottatt noen byggesøknad på ovennevnte eiendom har 

ikke kommunen godkjent riving av eksisterende bygning eller utvidelse av kaifront og 

oppføring av fundamenter. Kommunen har heller ikke kunne kontrollere om øvrige 

bestemmelser i forbindelse med tiltakene er ivaretatt. Dette i forhold til avstander, 

utforming, ansvarsfordeling osv.  

 

Iht. Pbl § 32-2 og Forvaltningsloven § 16 varsels det om at kommunen vurderer å gi 

pålegg om at påbegynte arbeider på eiendommen gnr. 34 bnr. 7 må fjernes, jfr. Pbl § 

32-3.  

 

Det bes om at det innen 5.11.2018 innsendes komplette byggesaker for riving av 

driftsbygning (Bygningsnr: 192889952), utvidelse av kaifront ved Dyfjordbruket 

og oppføring av fundamenter/ tiltak på eiendommen gnr. 34 bnr. 7 i Dyfjord.  

 



Samtidig med innsendelse av byggesøknader for å bringe de ulovlige arbeidene 

ved eiendommen gnr. 34 bnr. 7 i Dyfjord i orden, skal det også innsendes en 

redegjørelse for de arbeider som er igangsatt i strid med Plan- og bygningsloven.  
 

Det gjøres oppmerksom på at De selv har ansvaret for å gi underretning til Teknisk 

etat, samt frembringe komplette byggesaker i tråd med Plan- og bygningsloven. 

 

- Forhåndsvarsel om ileggelse av overtredelsesgebyr, vedlegg 2: 
 

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 i befatter riving og 

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 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.  

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. 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. 

 

- Ileggelse av overtredelsesgebyr, vedlegg 3: 
 

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 driftsbygning (Bygningsnr: 192889952)  

Utvidelse av eksisterende kaifront  

Oppføring av grunnmur og brakkerigg (2 stk)  

Tiltakshaver   :  Lyder Fisk Dyfjord AS  

 

Det vises til vårt varsel om ileggelse av overtredelsesgebyr av 21.2.2019. 

 

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 i befatter 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 tilfellet 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 i befatter 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 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».  

 

Forhåndsvarsel av overtredelsesgebyr:  
I brev av 21.2.2019 ble tiltakshaver varslet om at Lebesby kommune ville kunne fatte 

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

Byggesaksforskriften (SAK10) § 16-1første ledd, bokstav a). 

 

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 bokstav 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 vedtak.»  

 

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. 

 

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 påvirkninger 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 eventuelt 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 igangsatte 



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 m2 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. 

 

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. 
 

- Anke på forhåndsvarsel om ileggelse av overtredelsesgebyr, vedlegg 4: 
 

Lyder fisk Dyfjord as ber om at forhåndsvarsel med deres ref: 18/1041-2 trekkes i sin helhet 

tilbake. 

 

Lyder fisk Dyfjord as ber om at omgjør vedtaket basert på følgende argumenter: 

 

Vedrørende Kaiens utvidelse så var dette et rent vedlikehold prosjekt. Noe som ikke er 

søknads pliktig. Under utførelsen av vedlikeholdet oppdaget man at kaien er i en slik 

forfatning at det er umulig å berge kaien uten å trekke seg 70 cm ut fra neste stokk. Under 

vann er de fleste stokker tært av, og kaien er i ferd med å skli ut i havet. Vi har her byttet ut 

65 stokker. Hadde man gjort denne utvidelsen på bakgrunn av økt kai areal hadde man 

trukket ut 2 meter da dette er lovlig lengde mellom stokker for å ivareta lovlig trykk last. Det 

er således helt klart at dette har vert, og er eneste løsning man kunne utføre arbeidet for å 



ikke skape farlige situasjoner, og for å kunne sikre kaien på best måte i utførelse av 

vedlikeholdet. 

 

Vedrørende oppføring av grunnmur og brakkerigg. Lyder fisk Dyfjord as har kjøpt borigg i 

Hammerfest som måtte flyttes raskt. Denne ble flyttet så med båt til Kjøllefjord. Ble stående 

en tid på dampskips kai hvor den så ble flyttet til Dyfjord i påvente av montering. Som 

sikkert også kommunen er kjent med, så er Dyfjord ei bygd i fjell skråning. Her er det 

naturlig lite fri arealer til å forsvare en forsvarlig lagring av en borigg. For å ikke ødelegge 

konstruksjonen på riggen var eneste alternativet å lagre på egen eiendom. Her hadde man så 

store vannrette arealer uten hinder til å lagre så store masser. Problemet var da at dette er 

også hvor man skulle, og hadde mulighet å bygge bo riggen. Får å ivareta verdier, og sikre at 

man forsvarlig lagret riggen, besluttet vi å sette opp en avrettet mur og plassere riggen. I 

tillegg ble den lukket i endene for å sikre at ikke bo enhetene snødde full. Dette med en 

midlertidig lukking. Vider arbeide ble så stoppet i påvente av tillatelse i henhold til plan- og 

bygningsloven. Når tillatelse forelå startet vi opp med videre arbeide for å ferdigstille 

bebyggelsen. Tiltaket er i dag godkjent så vi gjør oppmerksom på at plasseringen har ikke 

hatt utfall på tillatelsen til oppføring av byggene. 

 

Dette er noe dere selv kan dokumentere da vi har observert kommunens folk nærmest daglig 

i Dyfjord for å overvære og dokumentere vår aktivitet. På folkemunne går det rykter om at 

Dyfjord har aldri vært så interessant for kommunen som nå. 

 

Vedrørende riving av «drifts bygning». Dette har aldri vært en «Driftsbygning». Dette har 

vært gamle rorbuer som har stått på kai stolper, og hvor det er fylt fyllmasse rundt. Stokkene 

disse har vært plassert på var gamle og råtne at disse var i ferd med å brekke sammen. 

 

Familie bedriften Lyder fisk as er ny entreprenør. Lyder fisk as er også eier av Lyder fisk 

Dyfjord as. (datter selskap). Hvordan vi har fått mulighet til å skape den radikale 

oppbyggingen og utvikling i deres kommune er nettopp pga vi har gjort grepene og være 

egen entreprenør og bygger det meste selv med egne arbeidere. Hadde vi ikke gjort det på 

denne måten hadde vi aldri kunnet skape denne utviklingen, noe som hadde medført at 

Lebesby kommune ikke hadde vært en vekst kommune innen fiskeri, men en kommune 

nedadgående innen fiskeri. 

 

Som sakt så er vi ny entreprenør. I menneskets natur er det helt klart at det er menneskelig å 

gjøre feil. I takt med at man blir mere erfaren, er sjansen for feil mindre. Vi var ikke klar 

over søknads pliktig å rive en gammelt falleferdig rorbu. Vi ble gjort oppmerksom på dette i 

ettertid, og vi fikk inn søknad på dette, og denne er nå innvilget. Her viser vi til at utfallet 

ville således blitt det samme. I tillegg har vi tatt vare på alt avfall når vi rev denne rorbuen, 

og avfallet er kildesortert. Har kommunen behov for å inspisere dette, så er dette fult mulig. 

 

Med bakgrunn i Lebesby kommunes vedtak om å gi oss et stort straffegebyr på 50 000.-, 

viser Lebesby kommune at dem er en radikal og vanskelig kommune og drive 

næringsutvikling i. Tar vi hensyn til overnevnte i det menneskelige aspektet i å være ny i et 

fag, og således kan feile. Byråkratiet har ikke sett på behovet for å redde en falle ferdig kai, 

men i stede brukt tolkning i regelverket til å kunne kriminaliserer en aktør med gode 

hensikter. Dette ved å påstå at man har utvidet kaien med noen cm, og ikke i hensikt for å 

redde/ restaurere kaien. Kommunen har heller ikke vist forståelse for hvorfor man har plasert 

riggen som nevnt. Ei heller kommet med alternative løsninger. Man har valgt å kriminalisere 

oss i en jobb som vi vanskelig kunne ha gjort på annen måte, og ikke vist forståelse for at 



Dyfjord har utfordringer vedrørende arealer hvor man forsvarlig kunne mellom lagret riggen 

uten å forringe verdien på denne. Lebesby kommune har valgt å bruke lovdata på strengeste 

måte mot oss. 

 

Jeg viser til loven: 

 

 

 
 

Som man ser av loven så står det uttrykkelig at man KAN gi straffegebyr. Ikke at man skal 

gi, som her Lebesby kommune har valgt å gjøre. 

 

Lebesby kommune kunne F.eks gitt en advarsel, eller en lavere form for gebyr som 

symboliserer at når man er ny i et fag og gjør feil som ikke har konsekvenser for utfallet av 

tillatelsen, husker dette til neste gang. Vi er oppmerksom på at Lebesby kommune tidligere 

har fått inn bekymrings melding på kaien og byggenes tilstand, om at disse er direkte farlig 

for barn og voksne å ferdes på, hvorpå kommunen ikke gjorde noen form for tiltak. Dette på 

forrige eier av bygningene. Når vi faktisk gjør noe for å sette bygningenne i forsvarlig stand, 

rydder søppel og skaper positiv effekt, så velger heller kommunen å angripe oss for vår 

virksomhet. Dette gjør det logisk og klart for oss at Lebesby kommune har en administrasjon 

som ikke verdsetter og ser behovet for at noen faktisk ønsker og ivareta det å skape sikre 

bygninger, da ved å utbedre og rive farlige bygninger og kaier. Lebesby kommune velger 

heller å kriminalisere disse og gi dem store straffegebyr, når dem egentlig kunne gitt en 

advarsel og heller sett gleden i at søppel, og bygninger som er farlig for våre barn, blir fjernet. 

 

Får vår del så er dette et stert signal fra Lebesby kommune. Saken sett i helhet, er et tydelig 

signal om hvordan Lebesby kommune vedsetter vårt virke. Dette må vi i familie bedriftene ta 

med oss i fremtiden i vår videre bruk av midler til etablering. 



 

Sett i lys av overnevnte ber vi om at dere omgjør vedtaket om 50 000.- i straffe gebyr, til 

advarsel for å ha revet gammal og farlig falleferdig bygning. Angående riggen og restaurering 

av kaien så var dette helt klart ikke mulig å kunne gjøres på andre måter, og var lagring på 

egen eiendom. 

 

-   Forvaltningsbrev om mottatt klage på overtredelsesgebyr, vedlegg 5: 
 

 

Det vises til deres brev, datert 18.3.2019, angående anke på forhåndsvarsel om ileggelse 

av overtredelsesgebyr i forbindelse med flere ulovlig utførte søknadspliktige arbeider på 

eiendommen gnr. 34 bnr. 7 i Dyfjord. Samt vedlagte brev fra Byggetjeneste AS datert 

22.3.2019 angående utbedring og reparasjon av kai.  

 

Kommunen anser dette brevet for å være klage på kommunens vedtak DS 19/19 datert 

21.3.2019 hvor Lyder fisk Dyfjord AS ilegges overtredelsesgebyr på kr. 50 000,- for 

riving av driftsbygning (egnebuer), utvidelse av kaifront, oppføring av grunnmur og 2 stk 

brakkerigger i Dyfjord uten tillatelse etter plan- og bygningsloven §§ 19-1 og 20-1.  

 

Deres klage vil bli saksforberedt til politisk behandling i utvalg for plan, teknisk og miljø 

(PTM). Dersom PTM opprettholder administrasjonens vedtak vil saken i sin helhet bli 

oversendt Fylkesmannen i Troms og Finnmark for endelig stedfesting av vedtaket.  

 

Klagefristen for ileggelse av overtredelsesgebyr utløper fredag 12.4.2019. Dersom det 

skulle være endringer eller tillegg som ønskes medtatt i klagebehandlingen kan dette 

innsendes Lebesby kommune senest innen fredag 12.4.2019. Eventuelle endringer og 

tillegg som innkommer kommunen innenfor denne fristen vil bli saksforberedt til politisk 

behandling i PTM. 

 

Vurdering: 

Lebesby kommune har mottatt klage på kommunens delegerte vedtak DS 19/19, datert 

21.3.2019, innenfor fristen på 3 ukers klagerett, jfr. Forvaltningsloven (Fvl) § 30. Av vedlegg 

5 fremgår det at kommunen anser klage innkommet etter fristen på forhåndsvarslingen som 

klage på kommunens vedtak DS 19/19. Dette da det egentlig skulle gis uttalelse på 

forhåndsvarsel. Klager er også gitt mulighet til å endre og komme med tilleggsopplysninger 

innenfor fristen av vedtaket DS 19/19. Det er ikke kommet inn flere opplysninger innenfor 

fristen som var satt til 12. april 2019. 

 

Av ovenstående gjennomgang og vedlagte dokumenter fremgår hvilken begrunnelse som 

kommunen har benyttet i forhold til delegert vedtak PS 19/19 om ileggelse av 

overtredelsesgebyr i forhold til ulovlig bygningsaktivitet. 

 

Av mottatte klage fra Lyder fisk Dyfjord er det følgende hovedpunkter som fremgår: 

 

- Kai utvidelse og vedlikeholdsarbeider: 

 

«Vedrørende Kaiens utvidelse så var dette et rent vedlikehold prosjekt. Noe som ikke 

er søknads pliktig. Under utførelsen av vedlikeholdet oppdaget man at kaien er i en 

slik forfatning at det er umulig å berge kaien uten å trekke seg 70 cm ut fra neste 



stokk. Under vann er de fleste stokker tært av, og kaien er i ferd med å skli ut i havet. 

Vi har her byttet ut 65 stokker.» 

 

Kommunen har forståelse av at det planlagte arbeidet startet som et vedlikeholdsprosjekt, 

men det burde forventes at når arbeidet øker i omfang og både utvikler seg til å bli en 

utvidelse av kaifront ut i havnebassenget, samt utskifting av 65 stokker hvor av dette 

inngår i bærende konstruksjoner så vil arbeidet ha gått over til et søknadspliktig tiltak 

etter plan- og bygningsloven § 20-1. (Se vedlegg 6, figur 1) 

 

Av Pbl § 20-2 og § 20-3 fremgår kravet til søknadsplikt og ansvarlig foretak klart fram. 

Dersom klager hadde kontaktet kommunen på et tidlig tidspunkt ville det kunne bli gitt 

informasjon om denne søknadsplikten.  

 

- Oppføring av grunnmur og brakkerigg: 

 

«Får å ivareta verdier, og sikre at man forsvarlig lagret riggen, besluttet vi å sette 

opp en avrettet mur og plassere riggen. I tillegg ble den lukket i endene for å sikre at 

ikke bo enhetene snødde full. Dette med en midlertidig lukking. Vider arbeide ble så 

stoppet i påvente av tillatelse i henhold til plan- og bygningsloven. Når tillatelse 

forelå startet vi opp med videre arbeide for å ferdigstille bebyggelsen. Tiltaket er i 

dag godkjent så vi gjør oppmerksom på at plasseringen har ikke hatt utfall på 

tillatelsen til oppføring av byggene.» 

 

I forbindelse med kommunens befaring 2.10.2018 ble det gitt muntlig beskjed til klager at 

all søknadspliktig aktivitet skulle stanses umiddelbart. Dette ble etterfulgt med pålegg i 

brev av 4.10.2018 fra Lebesby kommune, vedlegg 1. (Se vedlegg 6, figur 2) 

 

Lebesby kommune mottok den 8.11.2018 søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av 2 

stk adskilte bygningsmoduler over 2 plan for overnattingsrigg og kontorformål, samt 

riving av 2 eksisterende trebygninger. Hvor den ene bygningen er den som allerede var 

revet. 

 

Videre saksgang (ESA sak 18/1148): 

 2018.11.19 – Kommunen utsteder mangelfull søknad pga.: Situasjonskart, 

tegninger, ansvarsretter, samtykke fra Arbeidstilsynet og avfallsplaner. 

 2019.01.04 – Kommunen mottar svar på mangelfull søknad: Inneholder kun nytt 

søknadsskjema om søknad om tillatelse i ett trinn med underskrifter. 

 2019.1.10 – Kommunen utsteder forvaltningsbrev hvor det presiseres at det 

fremdeles forelå mangler etter kommunens brev av 19.11.2019. 

 2019.1.10 – Kommunen mottar svar med manglende dokumentasjoner. Samt at 

det er endret bruksformål på de to planlagte bygningene til boligformål og ikke 

kontoformål som behøver samtykke fra Arbeidstilsynet. 

 2019.1.21 – Lebesby kommune utsteder byggetillatelse i sak DS 4/19 for 

oppføring av 2 stk. bygninger for boligformål, samt riving av 2 stk eksisterende 

bygninger. 

 

Av bilder i vedlegg 6 (figur 3 – 6) fremgår det at i perioden etter stans av arbeidet med 

søknadspliktige arbeider ble det fremdeles gjennomført oppføring av bygninger på 

eiendommen gnr. 34 bnr. 7 i Dyfjord. Bildene er fra befaringer gjennomført den 

11.12.2018 og 4.1.2019. 



 

Kommunen stiller seg undrende til at klager mener at den eneste måten å ta vare på 

brakkene var å sette disse i sammen i to etasjer slik som de planlegger at byggene skulle 

bli. Det at enn bygger grunnmur, legger klar vann og avløp, tilkobler strøm og kler 

byggene fremstår veldig ut som søknadspliktig bygningsvirksomhet. 

 

I tillegg vil det bemerkes at perioden mellom kommunens stansvedtak 2.10.2018 og frem 

til gyldig bygningstillatelse den 21.1.2019 er det snakk om 3 måneder og 18 dager hvor 

klager kunne fått utarbeidet komplett søknad og bragt det ulovlige bygningsarbeidet i 

orden uten at lagring av brakker ville skape nevneverdige problemer. Samt at det at 

byggene er oppført også begrenser kommunens mulighet til å planlegge og styre 

utviklingen i Dyfjord da en eventuell riving og flytting av bygningene ville kunne 

medføre større problemer og kostnader for aktør. 

 

- Riving av hele driftsbygning: 

 

«Vedrørende riving av «drifts bygning». Dette har aldri vært en «Driftsbygning». 

Dette har vært gamle rorbuer som har stått på kai stolper, og hvor det er fylt 

fyllmasse rundt. Stokkene disse har vært plassert på var gamle og råtne at disse var i 

ferd med å brekke sammen.» 

 

«Som sakt så er vi ny entreprenør. I menneskets natur er det helt klart at det er 

menneskelig å gjøre feil. I takt med at man blir mere erfaren, er sjansen for feil 

mindre. Vi var ikke klar over søknads pliktig å rive en gammelt falleferdig rorbu. Vi 

ble gjort oppmerksom på dette i ettertid, og vi fikk inn søknad på dette, og denne er nå 

innvilget. Her viser vi til at utfallet ville således blitt det samme. I tillegg har vi tatt 

vare på alt avfall når vi rev denne rorbuen, og avfallet er kildesortert.» 

 

«Vi er oppmerksom på at Lebesby kommune tidligere har fått inn bekymrings melding 

på kaien og byggenes tilstand, om at disse er direkte farlig for barn og voksne å 

ferdes på, hvorpå kommunen ikke gjorde noen form for tiltak. Dette på forrige eier av 

bygningene.» 

 

Definisjonen driftsbygning fiske (244) er benevnelsen bygningen inne hadde i Matrikkel 

registeret. Bruken av bygningen var nok noe annet og dette var tidligere rorbu.  

 

Som entreprenør stilles det strengere krav til at en setter seg inn i det lovverk som gjelder, 

jfr. Pbl § 23-1. Her er det snakk om at det er revet en bygning på ca. 100 m2 uten at enn 

har tenkt tanken på om dette kunne ha vært søknadspliktig. Det er heller ikke forsøkt å 

kontakte kommunen på forhånd for veiledning.  

 

Det at klager i ettertid av søknaden har fått tillatelse er ikke en aksept for det ulovlige 

forholdet som er blitt utført. Men derimot vil det være uhensiktsmessig av kommunen å 

kreve at bygget blir oppført i samme utførelse som før rivningen fant sted. Derimot har 

kommunen blitt fratatt muligheten til å vurdere alle sider av tiltakets art i forkant. Dette i 

forhold til eksisterende bygninger, avfallshåndtering og ansvarshavende aktører. 

 

Av vedlegg 6, figur 7 – 10 vises lagringsområdet for avfall som kan tilknyttes anlegget. 

Hvorvidt om dette avfallet er komplett og sortert vites ikke, men kommunen biter seg 

merke i at klager frembringer at avfallet skal leveres inn til godkjent deponi og i 



kommunens vilkår gitt i ettertid fremgår det klart at avfall skal leveres inn til godkjent 

deponi og avfallsplan med kvitteringer frembringes ved søknad om ferdigattest. 

 

Det frembringes argumenter om at det er menneskelig å feile og at enn er ny entreprenør, 

men det er slik at plan- og bygningsloven ikke er en prøv og feile lovverk. Det er krav om 

at ansvarshavende setter seg inn i lovverket med sine forskrifter. Dette da ansvarshavende 

har en dokumentasjonsplikt i forhold til sitt ansvar. Det anbefales derfor på det sterkeste 

at entreprenør Lyder fisk as setter seg inn i lovverket og påser at det innehas korrekt 

kompetanse og erfaringsnivå innenfor lovens rammer, jfr. SAK10 kapittel 11. Det er ikke 

åpning for at dette skal skje i form av prøv og feil metoden. 

 

Det er også bemerket at kommunen skulle vært varslet tidligere om forholdene rundt 

bruket i Dyfjord. Dette er tilfelle og kommunen har gjennomført befaring av området. Det 

ble under dette ikke funnet forhold som kunne medføre overhengende fare for hele, miljø 

og sikkerhet for området. Derimot har kommunen hatt bruket under oppsyn med tanke på 

fremtidig endring av bygningsmassens status. Det bemerkes at det ikke forelå noen 

forhold som var så overhengende at utbedringer måtte utføres raskt og uten at nødvendig 

saksbehandling etter plan- og bygningsloven kunne gjennomføres. 

 

- Nivået for straffereaksjon fra Lebesby kommune: 

 

«Som man ser av loven så står det uttrykkelig at man KAN gi straffegebyr. Ikke at 

man skal gi, som her Lebesby kommune har valgt å gjøre. 

 

Lebesby kommune kunne F.eks gitt en advarsel, eller en lavere form for gebyr som 

symboliserer at når man er ny i et fag og gjør feil som ikke har konsekvenser for 

utfallet av tillatelsen, husker dette til neste gang.» 

 

Kommunen har i vedtak DS 19/19, datert 21.3.2019, utdypet begrunnelse for hvorfor 

overtredelsesgebyret er valgt og til hvilket nivå. Etter kommunens gjennomgang av 

klagers brev av 18.3.2019 kan det ikke sees at det foreligger noen opplysninger som 

endrer tidligere vurdering av det ulovlige forholdet. 

 

Det gjengis her tidligere vurdering i vedtak DS 19/19: 

 

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 bokstav 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 vedtak.»  

 

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. 

 

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 påvirkninger 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 eventuelt 

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 igangsatte 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 m2 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,-.  

 

Etter en helhets vurdering og summen av de ulovlige utførte arbeider under ett, menes det at 

det i klagen ikke er fremkommet noen nye eller formildende momenter i forhold til 

kommunens utstedelse av overtredelsesgebyr på kr. 50 000.-. 

 

Det anbefales derfor at klagen ikke tas til følge og saken oversendes Fylkesmannen i Troms 

og Finnmark for endelig avgjørelse. 

 
Vedtaket om å opprettholde kommunens vedtak er ikke klagerett på. Dette da saken oversendes 

Fylkesmannen for endelig vedtak.  

 

Dersom kommunen gir klager medhold og omgjør vedtaket vil dette ha klagerett som andre 

enkeltvedtak. Det må da huskes på at denne klageretten fremgår av vedtaket. 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Odd Magnus Rasmussen 

  avdelingsingeniør 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 


