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Arkivsak: 21/154   

Sakstittel:  UTREDNING ETTER BESTILLING FRA POLITISK NIVÅ (KS) - 

ENDRING AV DELEGASJONSREGLEMENTET FOR BRUDD PÅ PLAN- OG 

BYGNINGSLOVEN  

 

 

Rådmannens innstilling: 
::: &&& Sett inn innstillingen under &&& 

Det gjennomføres ikke endringer i gjeldende delegasjonsreglement. 

 

Det å frata administrasjonen mulighet for å fastsette gebyrer og sanksjoner ved brudd på 

plan- og bygningsloven medfører vesentlige konsekvenser for kommunens plikt til å forfølge 

ulovligheter / overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av loven.  

 

::: &&& Sett inn innstillingen over &&& 

 

Saksutredning: 
... &&& Sett inn saksutredningen under &&& 

Vedlegg: 
1. Mail med bestilling av utredning fra administrasjonen etter KS møte i desember, 

datert 14.2.2021. 

 

Andre dokumenter: 

 

Faktaopplysning: 

Det er gitt en bestilling fra kommunestyret etter møte i desember. Mottatt via mail den 

14.2.2021. (Mail er vedlagt) 

 

Her var det fremlagt ønske om tillegg / endring av delegasjonsreglementet for PTM hvor 

følgende ønskes medtatt: 

 

«Fastsette gebyrer og sanksjoner ved brudd på plan og bygningsloven». 

 

Begrunnelse: 

«Vi vil at politikerne tar ansvar for sanksjoner, dette går direkte på næringspolitikk og bolyst, 

og ikke minst kommunens omdømme.» 

 



 
 

Bestillingen fra kommunestyret er her ganske vag og lite konkret, men det skal forsøkes å 

besvare / utrede muligheten og konsekvensene av forslåtte tillegg i delegasjonsreglementet. 

 

Vurdering: 

Dersom det blir gitt en endring av delegasjonsreglementet slik det er foreslått ovenfor, så vil 

dette frata administrasjonen en vesentlig del av vårt styringssystem. Da vil ikke 

administrasjonen ha mulighet til å etterfølge brudd på plan- og bygningsloven, samt fastsette 

gebyr i byggesaker. 

 

Det er ikke kun overtredelsesgebyrene som i den seneste tiden har vært omdiskutert som 

berører sanksjoner i plan og bygningsloven. Begrepet gebyr dekker heller ikke bare 

overtredelsesgebyr, men etter loven er det flere gebyr som kan fastsettes ved sanksjoner. 

 

Konsekvensen av at det vedtas setningen slik den står ovenfor er at en stor andel av 

behandlingene som i dag utføres av administrasjonen må saksforbereders og fremlegges for 

Utvalg for plan, teknisk og miljø (PTM) for avgjørelse. 

 

Dette medfører at søknadsprosessen for innbyggerne vil bli vesentlig lengre og det vil ta 

lengre tid før byggetillatelser kan gis. Dette da gebyrer må avgjøres av PTM. Alle vedtak 

(byggetillatelser) som i dag utstedes har sanksjoner tilknyttet vilkår for tillatelser. I 

gjennomsnitt behandler og vedtar administrasjonen ca. 85 – 120 vedtak i byggesaker i løpet 

av året. 

 



For administrasjonens del vil denne endringen kreve tilførelse av ekstra ressurser i form av 

personell for å kunne utføre lovpålagt behandling innenfor frister satt i loven. Samtidig må 

det settes opp hyppigere møteaktivitet ved PTM for å ta unna behandlinger. 

 

Dette er den store konsekvensen ved å lage en diffus delegasjonsbeskrivelse av 

ansvarsfordeling etter loven. 

 

Det antas at det ikke er dette som menes, men det er selve de upopulære avgjørelsene som er 

utført i den senere tid mot foretak og privatpersoner ved utstedelse av overtredelsesgebyr for 

vesentlige brudd på plan og bygningsloven. 

 

Plan og bygningsloven har organiserte sanksjoner som er et ledd i formaliserte og 

rettsregulerte reaksjoner. Innen rettsvitenskapen brukes uttrykket i en mer snever betydning. 

Da henviser sanksjoner til bruken av lovverket generelt og straff spesielt knyttet til uønskede 

handlinger for å påvirke individenes atferd. 

 

Administrasjonen har de seneste årene etterfulgt ulovligheter og gjennomført lovpålagte 

tilsyn i byggesaker som er forankret i sanksjoner etter loven. 

 

Her er en oversikt over hvordan dette er benyttet: 

 

 
Tabell 1: Oversikt over tilsyn og ulovlighetsoppfølging for Lebesby kommune (Navn og foretak er fjernet fra listen) 

 

Som det fremgår er det ikke alle ulovligheter som er gitt overtredelsesgebyr for utførte 

ulovlige handlinger. Foretak som har manglende kvalifikasjoner etter loven og forskrifter 



skal fratas ansvarsrett. I disse tilfellene har foretakene oppgitt uriktige og falske opplysninger 

til kommunen ved å erklære seg ansvarsrett under forutsetning at de innehar en utdannelse og 

praksis som krevd i loven. Disse kunne således ha vært etterfulgt med videre sanksjoner slik 

som overtredelsesgebyr, men det er funnet ut at fratakelse av ansvarsrett er dekkende, samt at 

de fratas å omsøke ansvarsrett i fremtiden før avviket er rettet.  

 

Den store ulempen / konsekvensen blir i disse tilfellene tiltakshaverne som da har deler av 

sine tiltak / bygninger utført av ufaglærte, og risikerer økonomiske tap ved uønskede 

hendelser. Samtidig kan tiltaket deres ha skjulte mangler og avvik som ikke oppdages før det 

er for sent. 

 

Administrasjonen har ved tre anledninger utstedt sanksjon i form av overtredelsesgebyr, jfr. 

Pbl § 32-8. I disse tilfellene er det snakk om vesentlige brudd på plan- og bygningsloven og 

hvor det i tillegg er snakk om at pålegg om øyeblikkelig stans ikke er etterkommet av foretak 

/ personer. Eller at dette er andregangs ulovlighet etter loven. 

 

Størrelsen på gebyret gjøres etter fastsatte retningslinjer som fremgår av loven med sine 

forskrifter. Dette tar utgangspunkt i å kartlegge de ulovligheter som er gjennomført og 

vurdering av hvor alvorlig disse lovbruddene er. Dette danner da grunnlaget for utregningen 

av gebyr som legges til grunn for ulovligheten i tråd med fastsatte kriterier gitt i 

byggesaksforskriften (SAK10). 

 

Det kan i denne sammenheng nevnes at maksbeløp som totalt kan utstedes er for foretak på 

kr. 400 000,- og for privatperson kr. 200 000,-. 

 

Av Pbl § 32-1 1. ledd fremgår det at kommunen skal forfølge overtredelser av bestemmelser 

gitt i eller i medhold av denne loven. 

 

Av lovforberedelsene fremgår det også at det anbefales at kommunene i større grad benytter 

overtredelsesgebyr som reaksjon ved brudd på loven med sine forskrifter. 

 

Når det gjelder ordlyden i bestillingen så henvises det til at sanksjoner må ta utgangspunkt i 

næringspolitikk og bolyst, og ikke minst kommunens omdømme. 

 

Dette er en retning som kan medføre vesentlig forskjellsbehandling og nært opp mot 

uttrykket «trynefaktor». Dersom det ikke lages klare føringer for hvordan disse begrepene 

skal slå ut på utmålingen av ulovlige handlinger i strid med plan og bygningsloven med sine 

forskrifter så skapes det en vesentlig presedens og likehetsvilkår for kommunens oppfølging 

av overtredelser ved senere oppfølginger. Det bemerkes samtidig at de ovennevnte faktorer 

ikke er en del av lovfestede kriterier for utregning av gebyrer for overtredelser av 

bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.  

 

Det kan til dette sammenlignes med eksempel: 

 

 Dersom du kjører i 60 km/t forbi en skole med 30 km/t så er det klart at du får bot 

av politiet når du blir tatt. I verste fall mister du sertifikatet. 

 

 Samtidig risikerer du bøter og fengsel om du bryter fartsreglene i trafikken. 

 



Det spørs om enn får redusert eller ingen reaksjoner på grunn av næringspolitikk, bolyst og 

ikke minst omdømme ved å bryte loven i disse tilfellene. Plan- og bygningsloven og veiloven 

er begge to lovpålagte lovverk. 

 

Sanksjonene som benyttes i plan- og bygningsloven er et verktøy for etterfølge og 

sanksjonere mot de foretak / personer som vesentlig bryter fastsatt lovverk. Altså begrepet 

«loven gjelder for alle». Dersom du bryter loven vil du bli staffet og denne straffen vil være 

slik at det kjennes. Dette for å påse at foretak / privatpersoner tenker seg godt om neste gang 

og ikke gjentar sine ulovlige handlinger etter loven. Som nevnt ovenfor gjennomfører 

administrasjonen ca. 85 – 120 vedtak i byggesaker gjennom året og det er kun 3 tilfeller hvor 

det er bestemt at overtredelsesgebyr er nødvendig sanksjon ovenfor gjennomførte 

ulovligheter. Med andre ord kunne ansvarlige aktører her heller valgt å forholde seg til 

lovverket slik de øvrige 97 % av resten av kommunens søkere i byggesaker. 

 

I forhold til de utstedelser av overtredelsesgebyr som er gjennomført i kommunen er valg av 

løsning og størrelse en direkte konsekvens av foretakenes / privatpersoner egne handlinger. 

Dersom de hadde etterfulgt pålegg gitt av kommunen og at de kanskje på forhånd hadde 

benyttet fornuften til å tenke at en tillatelse er påkrevd, så ville kanskje utfallene ha vært 

annerledes. 

 

På bakgrunn av dette vil administrasjonen frembringe at dersom kommunestyret velger å 

endre delegasjonsreglementet slik det er foreslått. Så vil dette frata administrasjonen alle 

verktøy vi har for etterfølgelse av ulovligheter, oppfølginger av tilsyn og utstedelser av gebyr 

i byggesaker.  

 

Dette vil da medføre at saksbehandlingstidene går opp og krever flere organisatoriske / 

personrelaterte endringer i organisasjonen. Samtidig kan uheldige situasjoner oppstå ved at 

administrasjonen ikke kan stanse tiltak som er en direkte trussel mot helse, miljø og sikkerhet 

(HMS). Dette da pålegg om øyeblikkelig stans er en sanksjon som da PTM vil ha myndighet 

til å bruke, men ikke administrasjonen. 

 

Dersom det allikevel ønskes endinger anbefales det at dette arbeidet utføres og gjennomgås 

av personell med rettssikkerhetsmessig bakgrunn for å kartlegge, vurdere, utarbeide klarlagte 

retningslinjer for ansvarsfordeling og rutinebeskrivelser for utøvelse av kommunens 

oppfølging av ulovligheter etter plan- og bygningsloven med sine forskrifter. Dette for å påse 

at behandlingen som utføres gjøres av rette instans (administrasjonen / PTM) da eventuelle 

feil medfører at enkeltvedtak er ugyldig på grunn av at avgjørelser er fattet av instans uten 

rettigheter etter kommunestyrets delegasjoner. 

 

Til sist vil det også bemerkes / avklare forholdet rundt punktet hvor «vi regner med at 

Formannskapet da automatisk er ankeinstans». 

 

Dagens ordning i kommunen er at administrasjonen behandler og følger opp utøvelsen av 

bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Administrasjonen fatter 

vedtak i tråd med bestemmelser gitt i eller i medhold av loven. Ved en klage på disse vedtak 

gjennomføres en førstevurdering ved administrasjonen om vedtak er åpenbart feil eller bør 

endres. Dersom dette ikke er tilfelle blir saken fremlagt for PTM for deres vurdering av 

administrasjonen sitt vedtak. De har da muligheten til å oppheve administrasjonens vedtak 

dersom de mener det er av mindre betydning, jfr. Krav i Pbl § 32-1. Alternativt må det gis 

annen sanksjon på de ulovlige forhold istedenfor overtredelsesgebyr. Dersom PTM endrer 



beløpet størrelse, eller opprettholder vedtak fattet av administrasjonen vil dette bli oversendt 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark, jfr. Pbl § 1-9 femte ledd. 

 

Når det gjelder begrepet klageinstans (ankeinstans) så fremgår klageretten av 

forvaltningsloven § 28 1. ledd;  

 

Enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken 

til det forvaltningsorgan (klageinstans) som er nærmest overordnet det 

forvaltningsorgan som har truffet vedtaket (underinstansen). 

 

Av plan- og bygningsloven § 1-9 femte ledd fremgår det klart at «Departementet er 

klageinstans for enkeltvedtak etter denne lov. Dette ansvaret er videreført til 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark. 

 

Altså er både Administrasjonen og PTM i dagens behandling en «underinstans» etter både 

plan- og bygningsloven og forvaltningsloven. Dersom det bestemmes at PTM skal utføre 

vedtak og Formannskapet skal ha klagene så vil dette vesentlig forlenge 

saksbehandlingstidene og lovpålagte frister satt i loven for behandlingstider risikeres å brytes 

av kommunen. Samtidig vil for sen saksbehandling medføre gebyrbortfall ved kommunens 

fristoverskridelser hvor kommunen må tilbakebetale 25 % av det totale gebyret for hver 

påbegynt uke tidsfristen overskrides, jfr. SAK10 § 7-6.  

 

På bakgrunn av dette menes det at dagens ordning er tilfredsstillende i form av at 

administrasjonen behandler og følger opp utøvelsen av bestemmelser gitt i eller i medhold av 

loven. Ved klager på vedtak forankres disse politisk hos PTM før disse eventuelt oversendes 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark for endelig avgjørelser. Det bemerkes også at 

Statsforvalteren ikke bare ser på de ulovligheter som kommunen etterfølger, men også 

kommunens behandling og etterfølgelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av loven. Med 

andre ord påser Statsforvalteren at kommunen handler aktsom og har begge bena godt plantet 

på jorden. 

 

 

... &&& Sett inn saksutredningen over &&& 
 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Odd Magnus Rasmussen 

  avdelingsingeniør 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


