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Klage over pålegg om stans i byggearbeider på eiendommene gnr. 36 bnr. 
27/209 i Lebesby kommune – vedtaket stadfestes  

Fylkesmannen i Troms og Finnmark viser til kommunens oversendelse av klage i ovennevnte sak den 
31. mars 2020. Det henvises også til våre foreløpige svar i saken av henholdsvis 14. april 2020 og 21. 
september 2020. Fylkesmannen vil innledningsvis beklage noe lang saksbehandlingstid.  
 

**** 
 
Saken gjelder gyldigheten av pålegg om stans av byggearbeider på eiendommene gnr. 36 bnr. 
27/209 i Lebesby kommune.  
 
Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak under henvisning til at vilkårene for 
stansingspålegget er oppfylte. Vi har videre kommet til at ingen av de særskilte 
klagegrunnlagene vil medføre at kommunens vedtak er ugyldig. Klagen har derfor ikke ført 
frem. Fylkesmannen vil begrunne dette nærmere i det følgende.  
 

**** 
 
Sakens bakgrunn 
Fylkesmannen forutsetter at saken er godt kjent for både Lebesby kommune og de klagende parter. 
Vi vil likevel gi et kort sammendrag av sakens faktiske sider slik det er blitt opplyst for oss gjennom 
kommunens oversendelse av sakens dokumenter.  
 
Den 16. mai 2019 innvilget kommunen søknad om dispensasjon fra de klagende parter Håkon Arne 
Jenssen og Lise Brith Jenssen. Klagerne hadde tidligere inngitt en søknad om dispensasjon fra 
reguleringsplan RPL 2022-2005-01 § 4.1.21 b) om bruksendring fra forretnings/kontorformål til 
boligformål på eiendommen gnr. 36 bnr. 27/209. For ordens skyld bemerkes det at disse 
eiendommene består av et sammenhengende bygg som er delt opp i to gårds- og bruksnummer. 
Fylkesmannen vil derfor i det følgende omtale disse matrikkelenhetene som en og samme eiendom. 
Kommunens vedtak ble likevel truffet under vilkår om at dispensasjonen ville falle bort dersom det 
ikke ble søkt om formell byggetillatelse innen tre år etter at tillatelsen ble gitt.  
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Senere den 8. januar 2020 gjennomførte kommunen utvendig befaring av byggearbeidene som på 
daværende tidspunkt hadde blitt påbegynt på eiendommen. Lebesby kommune har opplyst at 
bakgrunnen for befaringen, skyldes at kommunen ønsket å verifisere opplysninger om det angivelig 
hadde blitt utført søknadspliktige arbeider på eiendommen uten at dette hadde blitt omsøkt.  
 
I forbindelse med befaringen konkluderte kommunen med at omfattende ombygginger av etasjen 
mot gateplan var under utførelse. Det var i tillegg blitt gjennomført større fasadeendringer mot 
sjøsiden av bygget.  
 
Samme dag den 8. januar 2020 valgte derfor kommunen å utstede et formelt pålegg om stans og 
opphør av alle søknadspliktige arbeider på eiendommen. Stansingspålegget ble gitt med umiddelbar 
virkning. Kommunen varslet samtidig at de ville vurdere pålegg om retting av eventuelle ulovlige 
forhold. Gjennom pålegget ba kommunen i tillegg om at komplett byggesøknad ble innsendt innen 
31. januar 2020. Det samme gjaldt en redegjørelse over arbeidet som hadde blitt utført frem til 
daværende tidspunkt.  
 
Ved brev av 14. januar 2020 gav klagerne tilbakemelding på stansingspålegget. I tilbakemeldingen 
ble det angitt at klagerne hadde vært klare over at søknad om byggetillatelse måtte inngis. Klagerne 
opplyste imidlertid at de hadde hatt utfordringer med å finne ansvarlig søker med ansvarsrett, jf. 
pbl. § 20-3. Klagerne gav i den forbindelse utrykk for at kommunen ikke hadde overholdt 
forvaltningens veiledningsplikt. Bakgrunnen for dette var at kommunen hadde unnlatt å opplyse om 
potensielle aktører som kunne være aktuelle som ansvarlig søker. Senere den 21. januar 2020 gav 
klagerne også en skriftlig redegjørelse for arbeidene som hadde blitt utført på eiendommen.  
 
Samme dag den 21. januar 2020, oversendte kommunen også svar på klagerens brev av 14. januar 
som omtalt ovenfor. Kommunen gav i den forbindelse tilbakemelding om at ingen kommunale 
organer, herunder teknisk etat, teknisk sjef eller den enkelte byggesaksbehandler, ville være 
forpliktet til å finne ansvarlige søkere til det aktuelle tiltaket.  
 
Den 26. januar 2020 ble det inngitt formell klage på avgjørelsen om å utstede stansingspålegg. 
Klagen ble begrunnet med at pålegget ikke utelukkende var klagernes skyld, og at kommunen også 
var involvert i feilen. Det ble samtidig opplyst at det ville bli utarbeidet et noe mer utfyllende 
klageskriv på et senere tidspunkt.  
 
Kommunen gav foreløpig tilbakemelding på klagen ved brev av 6. februar 2020. I brevet ble det 
erkjent fra kommunens side at det ikke hadde blitt opplyst om verken klagerett eller klagefrist ved 
utstedelsen av stansingspålegget den 8. januar 2020. Som en konsekvens, valgte kommunen å gi en 
ytterligere frist på tre uker til å komme med nye opplysninger til klagen.  
 
Senere den 5. mars 2020 ble det inngitt en supplerende begrunnelse for klagen som tidligere varslet 
av klagerne. Tilleggsbegrunnelsen for klagen er omfattende og inneholder anførsler om materielle 
kompetansemangler, habilitet, usaklig forskjellsbehandling, vilkårlig eller urimelig avgjørelse, samt 
også manglende forholdsmessighet ved avgjørelsen.  
 
Den 11. mars 2020 utarbeidet Lebesby kommune et notat hvor anførslene i klagen ble behandlet i 
sin helhet. Det ble i den sammenheng utarbeidet en utførlig redegjørelse for hvert enkelt 
klagepunkt. Fylkesmannen viser til notatet for en nærmere beskrivelse av kommunens behandling 
av klagen. Notatet ble deretter oversendt til kommunens utvalg for plan, teknisk og miljø (PTM) som 
behandlet saken i møte den 12. mars 2020. Ved behandling av saken i PTM-utvalget ble imidlertid 
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det opprinnelige stansingspålegget opprettholdt. Ved brev av 24. mars 2020 ble klagerne deretter 
gjort kjent med PTM-utvalgets beslutning.  
 
På denne bakgrunn ble derfor ikke klagen tatt til følge. Den 31. mars 2020 ble saken oversendt til 
Fylkesmannen for endelig avgjørelse.  
 
Fylkesmannens vurdering 
Klagen er fremsatt rettidig av parter med rettslig klageinteresse og tas til behandling, jf. 
forvaltningsloven §§ 28 og 29.  
 
Fylkesmannen kan prøve alle sider av saken, herunder også ta stilling til nye omstendigheter. 
Fylkesmannen skal videre vurdere de anførsler som klager har fremsatt, og kan også hensynta 
omstendigheter som ikke er berørt i klagen. Når Fylkesmannen er klageinstans for vedtak truffet av 
en kommune, slik tilfellet er i denne saken, skal vi samtidig legge stor vekt på hensynet til det 
kommunale selvstyret.  
 
Saken gjelder gyldigheten av kommunens pålegg om stans i byggearbeider på eiendommene gnr. 36 
bnr. 27/209 i Lebesby kommune. Eiendommen er i reguleringsplan for Kjøllefjord (Plan-ID 2022-
2005-01) beliggende i et område som er avsatt til kontor, forretning- og boligformål, jf. § 4.1.21 
bokstav a i planbestemmelsene Det fremgår videre av bokstav b i planbestemmelsene at etasje på 
gateplan skal benyttes til forretningsformål. Den opprinnelige søknaden om bruksendring fra 
forretningsformål til boligformål på gateplan var således avhengig av dispensasjon som kommunen 
også la korrekt til grunn ved opprinnelig behandling av saken.   
 
Pålegg om stans - gyldighetsvurdering 
Etter bestemmelsen i pbl. § 32-1 plikter kommunen å forfølge mulige overtredelse av bestemmelser 
gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Dersom myndighetene oppdager ulovlige forhold, 
herunder også ulovlige tiltak under oppføring, kan pålegg om stans av arbeidet utstedes, jf. pbl. §§ 
32-3 og 32-4.  
 
Bestemmelsen i pbl. § 32-4 gir kommunen hjemmel til å utstede stansingspålegg med øyeblikkelig 
virkning dersom dette anses å være nødvendig. Det er også denne bestemmelsen som kommunen 
har henvist til i sitt påleggsvedtak av 8. januar 2020. For ordens skyld bemerkes det at kommunen 
ikke er forpliktet til å gi forhåndsvarsel ved pålegg om umiddelbar stans i bygningsarbeider. 
Kommunen må likevel påse at de materielle vilkårene i bestemmelsen er oppfylte.  
 
Muligheten til å pålegge umiddelbar stans i pågående bygningsarbeider etter § 32-4, er nærmere 
angitt i Ot. prp. nr. 45 (2007 – 2008). Det hitsettes fra side 354 i forarbeidene: 
 

Bruk av øyeblikkelig stans er særlig aktuelt i tilfeller hvor det ulovlige forhold medfører fare 
eller uopprettelig skade, men også i tilfeller hvor det bygges uten tillatelse eller i åpenbar 
strid med tillatelse eller hvor ansvarlig utførende ikke har nødvendig kompetanse, og hvor 
det således er en klar fare for at kvaliteten på det som føres opp ikke er god nok. Der hvor 
det bygges uten eller i strid med tillatelse, utføres arbeidene ofte av en som ikke er kvalifisert 
til å få ansvarsrett (som ofte er tiltakshaver selv). Man kan dessuten tenke seg tilfeller hvor 
det for eksempel ved befaring/tilsyn blir avdekket at ansvarlig utførende åpenbart ikke har 
de forutsatte kvalifikasjoner. Det kan da være behov for å gi stoppordre inntil ansvarsretten 
er trukket tilbake, og ny ansvarlig utførende med tilstrekkelig kompetanse er på plass. 
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Adgangen til øyeblikkelig stans er en «kan-bestemmelse», og kommunen bør ved 
vurderingen av om adgangen skal benyttes, blant annet legge vekt på risiko og fare 
forbundet med at det ulovlige forhold fortsetter, samt kostnadsmessige og 
rettssikkerhetsmessige forhold. Det ligger imidlertid i sakens natur at kommunen i slike 
tilfeller vil måtte treffe avgjørelser raskt, og før man har full oversikt over alle sider ved 
saken. Avgjørelser av denne karakter vil således kunne være forsvarlig behandlet, selv om 
det i ettertid viser seg at det forelå ytterligere opplysninger av betydning for 
ulovlighetsspørsmålet.  

 
En forutsetning for å ilegge stansingspålegg etter pbl. § 32-4, er at det foreligger eller oppdages et 
ulovlig forhold som er i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.  
Det kreves imidlertid en særskilt begrunnelse for å beslutte øyeblikkelig opphør eller stans av det 
ulovlige forholdet. Lovens vilkår for å ilegge stansingspålegg er at dette må være «nødvendig». 
Gjennom nødvendighetsvilkåret vil plan- og bygningsmyndighetene ha en skjønnsadgang til å 
vurdere hvorvidt øyeblikkelig stansingspålegg skal gis. Dette vil bero på en konkret skjønnsmessig 
vurdering. Som det fremgår av henvisningen til lovforarbeidene ovenfor, vil nødvendighetsvilkåret 
likevel kunne være oppfylt dersom det ulovlige forholdet medfører fare eller uopprettelig skade. Det 
samme gjelder dersom tiltak blir iverksatt uten tillatelse eller at tiltaket åpenbart er i strid med gitt 
tillatelse eller hvor ansvarlig utførende ikke har nødvendig kompetanse.  
 
Gjennom saksfremstillingen ved behandlingen av klagen, har kommunen gitt følgende begrunnelse 
for utstedelsen av stansingspålegget: 
 

Lebesby kommune har ikke mottatt eller behandlet byggesak i forbindelse med de pågående 
arbeidene ved Strandvegen 173/175 i Kjøllefjord. Ovenfor fremgår det at omfanget av de 
utførte arbeidene er å anse som søknadspliktige etter Pbl. § 20-1. Dette betyr at de utførte 
arbeidene er å anse som ulovlige.  

 
På bakgrunn av dette ble det av kommunen bestemt at det iht. Pbl. § 32-4 skulle utstedes 
pålegg om stans og opphør av alle søknadspliktige arbeider med øyeblikkelig virkning.  

 
Bakgrunnen for pålegget er at kommunen ikke vet omfanget av de planlagte arbeidene ved 
som er under utførelse på bygget. Bygget består av flere adskilte enheter som kan bli berørt 
av de pågående arbeidene. Dette i form av at bygget inneholder 2 leiligheter for utleie og 1 
del for næringsutleie. Samtidig er den del av de berørte området omsluttet av arealer 
tilhørende en nabo (3-part) som bl.a. benyttes til boligformål og annet enn bolig.  

 
Av dette vil feil og mangler som oppstår ved en eventuell manglende prosjektering, utførelse 
og/eller manglende kartlegging i forhold til byggesøknad medføre i verstefall fare for liv og 
helse til leietaker og nabo (3-part). Samtidig vil manglende prosjektering og ansvarsfordeling 
medføre kostnadsmessige og rettssikkerhetsmessige uklarheter i forbindelse med eventuelle 
mangler og feil som utføres i tidlig fase uten tillatelse, dersom en tillatelse i ettertid stiller 
krav om oppretting/endring iht. gjeldende lovverk med forskrifter. 

 
Utover begrunnelsen som angitt ovenfor, har kommunen dessuten lagt til grunn at de påbegynte 
arbeidene er søknadspliktig, jf. pbl. § 20-1. Dette gjelder uavhengig om klagerne har ønsket å benytte 
det bebygde arealet til kontor- og forretningslokaler eller gjennom en bruksendring til boligformål i 
samsvar med tidligere innvilget dispensasjon.   
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Fylkesmannen kan tiltre kommunens vurdering om at de påbegynte arbeidene vil være 
søknadspliktige, jf. pbl. § 20-1 første ledd. Klagerne har i dette tilfellet påbegynt en omfattende 
ombygging av etasjen mot gateplan. Det er videre gjennomført større fasadeendringer mot sjøsiden 
av bygget. Utføringen av disse arbeidene er ikke bestridt av klagerne. Begge disse tiltakene vil være 
søknadspliktige etter pbl. § 20-1 første ledd bokstav a og bokstav c, og bygningsarbeidene vil derfor 
være ulovlige uten foreliggende søknad og godkjenning fra bygningsmyndighet, jf. pbl. § 20-2. 
Fylkesmannen kan også tiltre kommunens vurdering om at tiltakene ikke kunne utføres uten at 
ansvarlig foretak med ansvarsrett hadde utarbeidet søknad for prosjektering og utførelse av tiltaket, 
jf. pbl. § 20-3. Dette innebærer samtidig at grunnvilkåret for anvendelsen av pbl. § 32-4 er oppfylt.  
 
Videre kan Fylkesmannen i det vesentligste slutte oss til kommunens vurdering om at 
stansingspålegget må anses å være «nødvendig», jf. pbl. § 32-4. I tillegg til de momenter som 
kommunen selv har trukket frem, vil vi bemerke at kommunen i den opprinnelige 
dispensasjonstillatelsen har presisert at det må søkes om byggetillatelse, før tiltak kan iverksettes.  
Dette innebærer at klagerne var informert om at arbeidet ikke kunne igangsettes uten byggesøknad, 
dersom de ønsket gjennomført en bruksendring til boligformål. Vi vil også vise til at klagerne selv er 
av den oppfatning at tiltaket er søknadspliktig. Det vises til klagernes brev av 14. januar 2020 hvor 
det fremgår at klagerne «lenge har vært klar over at vi må sende inn søknad om byggetillatelse». Etter 
Fylkesmannens vurdering, hadde derfor klagerne et særskilt ansvar for å utarbeide byggesøknad før 
bygningsarbeidene ble påbegynt. Som nevnt ovenfor, skal Fylkesmannen også legge stor vekt på 
hensynet til det kommunale selvstyret ved vedtak truffet av en kommune.  
 
Fylkesmannen har på denne bakgrunn kommet til at vilkårene for å pålegge øyeblikkelig stans og 
opphør av bygningsarbeidene på eiendommene gnr. 36 bnr. 27/209 har vært oppfylte i dette tilfellet, 
jf. pbl. § 32-4. Vi vil etter dette foreta en nærmere vurdering av klagers særskilte klagegrunnlag i 
saken.   
 
De klagende parter har i den sammenheng inngitt et omfattende tilleggsskriv til klagen som rent 
konkret inneholder anførsler om materielle kompetansemangler hos kommunen, habilitetsmangler, 
samt også innsigelser til den øvrige saksbehandlingen ved behandling av klagen. Fylkesmannen har 
også lagt til grunn at klagerne mener at pålegget er ugyldig med bakgrunn i den forvaltningsrettslige 
myndighetslæren. Dette skyldes ifølge klagerne at avgjørelsen må anses å være et utslag av usaklig 
forskjellsbehandling, vilkårlighet og/eller urimelighet, samt også manglende forholdsmessighet. 
Fylkesmannen vil foreta en kronologisk behandling av disse klagegrunnlagene nedenfor.   
 
Materielle kompetansemangler 
Som grunnlag for anførselen om materielle kompetansemangler, har klagerne primært henvist til 
bestemmelsen i pbl. § 21-1, og anført at kommunen hadde plikt til å innkalle tiltakshaver til en 
forhåndskonferanse, ettersom kommunen hadde innvilget dispensasjon til ombygging av 
næringseiendom til boligformål, og dermed måtte forutse at det ville bli behov for å utarbeide 
søknad.  
 
Det fremgår av bestemmelsens første ledd at det kan avholdes forhåndskonferanse mellom 
tiltakshaver, kommunen og andre berørte fagmyndigheter i forbindelse med utarbeidelse av søknad 
om byggetillatelse. Slik forhåndskonferanse kan også kreves av både tiltakshaver og kommunen. 
Klagerne mener for øvrig at kommunen også burde ha henvist til et register over tilgjengelige 
ansvarlige foretak som kunne bistå med inngivelse av fullstendig byggesøknad, jf. pbl. § 23-9. 
Fylkesmannen har forstått ovennevnte klagegrunnlag slik at klagerne mener at Lebesby kommune 
ikke har overholdt sin forvaltningsrettslige veiledningsplikt på bakgrunn av dette, og at dette må 
anses å være en saksbehandlingsfeil som medfører ugyldighet. Jf. fvl. § 11, jf. § 41.   
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Kommunen har i notat av 11. mars 2020 gitt følgende begrunnelse når det gjelder klagernes anførsel 
om materielle kompetansemangler: 
 

I dette spesifikke tiltaket hadde kommunen ingen informasjon eller fremsatt ønske fra 
tiltakshaver om at de var kommet så langt i planleggingen at forhåndskonferanse var 
påkrevd. Det er tidligere gitt beskjed til tiltakshaver at det første som må gjøres er å tilegne 
seg en kvalifisert ansvarlig søker som vil være dens profesjonelle part. Samtidig bemerkes 
det at kommunen i forhåndskonferanse ikke driver prosjektering av det enkelte tiltaket. 
Dette betyr at kommunen kommer med opplysninger om eventuelle krav utover loven og 
dens forskrifter.  

 
  [..] 
 

Klager mener at manglende henvisning til dette registeret har hindret han i utøvelse av sin 
sak. Det bemerkes at registeret er til bruk av bygningsmyndighetene i forbindelse med tilsyn 
av foretak. Ved hjelp av et slikt register kan kommunen raskt skaffe seg oversikt over hvilke 
oppgaver foretaket har påtatt seg tidligere og eventuelt forhøre seg med den kommunen der 
foretaket har hatt oppgaver. Registeret kan også inneholde anmerkninger som foretaket har 
fått. Det er lagt opp til at både foretakene selv og kommunen skal kunne oppdatere 
registeret.  

 
Dette kunne ha vært et godt redskap, men registeret finnes ikke. Dette da registeret ikke er 
etablert av departementet. Så kommunen har således ikke utøvet betydelig 
kompetansemangel ved å ikke henvise til et register som ikke finnes pr. dags dato.  

 
Etter en samlet vurdering kan det ikke sees at det fremkommer opplysninger som 
fremlegger at kommunens krav om stans etter Pbl. § 32-4 inneholder materielle 
kompetansemangler. Klager har uten søknad igangsatt søknadspliktig tiltak uten tillatelse fra 
kommunen.  

 
Fylkesmannen kan her tiltre kommunens vurdering i sin helhet. Så lenge det ikke er gitt informasjon 
eller ønske fra tiltakshavers side om å gjennomføre en forhåndskonferanse, kan Fylkesmannen ikke 
se at kommunen har misligholdt sin forvaltningsrettslige veiledningsplikt i den aktuelle saken, jf. fvl. 
§ 11. Fylkesmannen kan ikke ut fra de opplysninger som foreligger i saken, se at kommunen skulle 
ha veiledet tiltakshaver utover det som allerede var klart for tiltakshaver, herunder at ombyggingen 
krevde byggesøknad i tråd med plan- og bygningsloven kapittel 20, jf. pbl. § 21-9, jf. kommunens 
vedtak av 16. mai 2019. Fylkesmannen vil samtidig understreke at det er tiltakshaver som er 
ansvarlig for at tiltak blir uført i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og 
bygningsloven, jf. pbl. § 23-1. Dette omfatter også forpliktelsen til å engasjere ansvarlig foretak når 
dette er påbudt, jf. pbl. § 20-3. Fylkesmannen viser til at det ikke foreligger et generelt registrer over 
ansvarlige foretak, kommunen er pliktig til å opplyse tiltakshaver om i forbindelse med 
byggesøknader. Registeret klager viser til, jf. pbl. § 23-9 er et register over foretak som har påtatt seg 
ansvarsrett, der formålet med et slikt register er å gi bygningsmyndighetene et verktøy for å føre 
tilsyn med foretak, jf. Prop. 99 L s. 107.  
 
Fylkesmannen har etter dette kommet til at klagers anførsler om materielle kompetansemangler 
ikke kan føre frem.  
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Habilitet 
Klagerne har på selvstendig grunnlag anført at det forelå habilitetsmangler ved beslutningen om å gi 
pålegg om stans i bygningsarbeidene, og at dette har innvirket på avgjørelsens innhold.  
 
Fylkesmannen har forstått klagernes anførsler slik at det forelå inhabilitet hos teknisk sjef Birger 
Wallenius i kommunen, og at dette må innebære at hele forvaltningsorganet blir erklært inhabil etter 
forvaltningsloven § 6. Bakgrunnen for klagers anførsler er at teknisk sjef skal ha opptrådt usaklig, 
uhøflig og lite imøtekommende i brev av 21. januar 2020 til klagerne, samt også at teknisk sjef skal 
ha opptrådt urimelig ovenfor tiltakshaver i et møte.   
 
Fylkesmannen vil innledningsvis bemerke at det i utgangspunktet kun er fysiske personer som 
handler på vegne av stat eller kommune som kan være inhabile i forvaltningssaker. Dette innebærer 
at det aktuelle forvaltningsorganet som den klare hovedregel ikke vil være inhabilt. Reglene om 
organhabilitet bygger på en etablert rettstilstand som også har blitt lagt til grunn av 
Forvaltningslovsutvalget i forslag til ny forvaltningslov. Det henvises her til NOU 2019:5 punkt 16.5.4 
om organhabilitet: 
 

Utvalget finner ikke grunn til å foreslå at forvaltningslovens inhabilitetsregler skal omfatte 
hele organer. Skulle et forvaltningsorgan regnes som inhabilt, måtte saken behandles av et 
sideordnet eller overordnet organ. Det kan føre til saksbehandling uten ønskelig 
fagkompetanse eller kjennskap til administrativ praksis og policy.  

 
Reglene om organhabilitet er imidlertid ikke til hinder for at det kan foreligge såkalt avledet 
inhabilitet dersom teknisk sjef personlig skulle være inhabil, jf. forvaltningsloven § 6 tredje ledd. Det 
fremgår av denne bestemmelsen at også underordnede tjenestemenn i samme forvaltningsorgan vil 
være inhabile dersom overordnet tjenestemann skulle være inhabil. Fylkesmannen vil derfor 
vurdere habilitetsinnsigelsen direkte ovenfor teknisk sjef i kommunen. Dersom vedkommende 
skulle være inhabil, kan det følgelig ikke utelukkes at øvrige direkte underordnede tjenestemenn i 
teknisk sektor også vil være inhabile som anført av de klagende parter.  
 
Forvaltningsloven § 6 sondrer mellom automatisk inhabilitet etter første ledd og såkalt 
skjønnsmessig inhabilitet etter bestemmelsens annet ledd. Gjennom § 6 første ledd bokstav a til e, 
er det oppstilt konkrete tilknytningsforhold mellom tjenestemannen og saken eller sakens parter 
som automatisk fører til inhabilitet. Andre ledd oppstiller derimot en skjønnsmessig regel om at den 
aktuelle tjenestemannen også kan være inhabil etter en konkret helhetsvurdering hvor flere ulike 
momenter kan være relevante.  
 
Fylkesmannen har lagt til grunn at det ikke foreligger automatisk inhabilitet etter § 6 første ledd. 
Dette synes heller ikke å være direkte anført fra klagers side. Vi vil således vurdere hvorvidt det 
foreligger grunnlag for å skjønnsmessig inhabilitet etter § 6 annet ledd.  
 
Det fremgår av § 6 annet ledd at en offentlig tjenestemann kan bli inhabil dersom det foreligger 
andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet. 
Bestemmelsen åpner for en bred og skjønnsmessig vurdering for hvorvidt tilknytningen til den 
aktuelle saken er av en slik art at tilliten til en nøytral saksbehandling blir svekket. Ved denne 
vurderingen skal det blant annet legges vekt på om avgjørelsen vil innebære en særlig fordel, tap 
eller ulempe for vedkommende tjenestemann selv eller andre.  
 
Fylkesmannen viser til at for at det skal oppstå inhabilitet etter annet ledd må det foreligge ett eller 
flere «særegne forhold». Det vil si at en tjenestemann har en spesiell form for tilknytning til saken 
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eller partene i saken, eller særlig interesse i sakens utfall. Det foreligger normalt ikke noe «særegne 
forhold», dersom man ikke har rent personlige interesser i saken, men bare faglige, profesjonelle 
eller politiske interesser, jf. Grimstad/Halvorsen, Forvaltningsloven i kommunene, 1. utg. s. 188-189.  
 
En tjenestemann vil videre ikke være inhabil bare fordi det foreligger et særegent forhold. Dette 
forholdet, det vil si tilknytning til saken eller partene, må i tillegg være «egnet til å svekke tilliten til 
hans upartiskhet». I dette ligger det at det særegne forholdet kan bli oppfattet slik at det skaper tvil 
om tjenestemannen vil behandle saken på en upartisk måte, eller mistanke om at han vil bli påvirket 
av sin tilknytning til saken. Det har altså betydning hvordan det særegne forholdet fremstår utad, jf. 
Grimstad/Halvorsen, Forvaltningsloven i kommunene, 1. utg. s. 190.  
 
Fylkesmannen finner at uttalelsene til teknisk sjef i brev av 21.januar 2020 ikke kan anses for å være 
av en slik karakter at det foreligger «særegne forhold», som er «egnet til så svekke tilliten til» teknisk 
sjefs «upartiskhet» i saken, jf. fvl. § 6 annet ledd. Fylkesmannen oppfatter brevet slik at teknisk sjef 
henviser tiltakshaver videre til plan- og byggesaksavdelingen for generell veiledning i byggesaken. 
Videre besvarer teknisk sjef tiltakshavers anførsler. Fylkesmannen oppfatter brevet slik at teknisk 
sjef kun kommer med faglige vurderinger av anførslene til tiltakshaver i byggesaken. Det samme er 
kommunisert til tiltakshaver i vedtaket. Fylkesmannen ser imidlertid at den direkte 
henvendelsesformen til teknisk sjef i brevet er noe uvanlig i forhold til den generelle 
forvaltningsmessige kommunikasjonsformen, men det foreligger ikke inhabilitet eller et klart brudd 
på god forvaltningsskikk av den grunn. Videre blir det vanskelig for Fylkesmannen å ta stilling til 
hvordan tiltakshaver har oppfattet teknisk sjef i møtet som skal ha funnet sted, men om teknisk sjef 
har gitt uttrykk for sin faglige vurdering i saken, slik som i brev av 21. januar 2020, er ikke det et 
«særegent forhold» som er «egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet», jf. fvl. § 6 annet ledd.  
 
Etter dette finner Fylkesmannen, slik saken er opplyst for oss, at teknisk sjef ikke kan anses som 
inhabil til å behandle saken, jf. fvl. § 6 annet ledd. Som en konsekvens vil det heller ikke foreligge 
avledet inhabilitet for underordnede tjenestemenn hos teknisk sektor i kommunen, jf. 
forvaltningsloven § 6 tredje ledd.  
 
Øvrige saksbehandlingsfeil 
Fylkesmannen vil etter dette vurdere klagers anførsel om øvrige saksbehandlingsfeil ved 
avgjørelsen. Dette gjelder rent konkret anførsler om mangler ved forvaltningens utrednings- og 
informasjonsplikt, samt også mangler ved begrunnelsens innhold.  
 
Fylkesmannen har vurdert klagernes anførsler om øvrige saksbehandlingsfeil, men vi kan ikke se at 
avgjørelsen lider av feil som må føre til opphevelse av vedtaket. Vi vil riktignok bemerke at 
begrunnelsen for skjønnsutøvelsen i det opprinnelige stansingspålegget i utgangspunktet kan anses 
å være noe snever. Kommunen har imidlertid senere gitt en supplerende begrunnelse som belyser 
skjønnsutøvelsen på en tilfredsstillende måte. Eventuelle mangler ved den opprinnelige 
begrunnelsen anses derfor å være reparert i forbindelse med behandlingen av klagen. Som det 
fremgår av gjennomgangen ovenfor, har Fylkesmannen også konkludert med at stansingspålegget 
er truffet ut fra en korrekt skjønnsutøvelse fra kommunens side. Vi har videre lagt til grunn at 
veiledningsplikten ikke er brutt i foreliggende sak. Fylkesmannen kan på denne bakgrunn ikke se at 
klagers anførsler om øvrige saksbehandlingsfeil kan føre frem i dette tilfellet.  
 
Usaklig forskjellsbehandling 
Klagerne har anført at hensynet til likebehandling vil innebære at stansingspålegget må anses å 
være ugyldig. Denne anførselen er delvis begrunnet i at forrige eier av eiendommen gnr. 36 bnr. 
27/209 skal ha innlevert mindre omfattende dokumentasjon i forbindelse med et tidligere tiltak på 
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eiendommen. Ifølge klagerne gjaldt dette rent konkret et byggetiltak om løfting av tak og 
utarbeidelse av ny toppetasje på eiendommen. Klagere har videre anført at det tidligere har blitt 
gjennomført søknadspliktige tiltak på mange ulike prosjekter i Kjøllefjord hvor det er satt lave 
innholdskrav til byggesøknaden. 
 
I offentlig forvaltning gjelder det ulovfestede prinsippet om at like saker skal behandles likt. Usaklig 
forskjellsbehandling kan medføre at et vedtak anses ugyldig. For at en anførsel om usaklig 
forskjellsbehandling skal føre frem, er det imidlertid en forutsetning at det dreier seg om like saker 
både faktisk og rettslig sett. På generelt grunnlag er det videre slik at én uheldig behandling av en 
enkeltsak ikke innebærer at de som senere fremmer en søknad om det samme, har rett til å kreve 
seg behandlet på samme måte. For øvrig vil ikke likhetshensynet være til hinder for at kommunen 
endrer sin praksis på et bestemt område, når en slik endring er begrunnet i saklige hensyn og 
gjennomføres konsekvent.  
 
Kommunen har ved underinstansbehandlingen av saken gitt følgende redegjørelse som svar på 
klagernes anførsler: 
 

Lebesby kommune stiller ikke større eller andre krav til byggesaken i dette tilfellet enn hva vi 
krever hos andre. Det kreves innlevert byggesak i tråd med plan- og bygningsloven med dens 
forskrifter. Det anbefales å benytte utarbeidede søknadsskjema som er utarbeidet og ligger 
på www.dibk.no. Opp gjennom tidene har det som andre områder blitt gjennomført 
omfattende endringer i forutsetninger for behandlinger etter plan- og bygningsloven. Så det 
er rett at det tidligere kunne være lavere krav til utførelse, men som vanlig så er det 
gjeldende lovverk som skal gjøres gjeldende og benyttes.    
 
Når det gjelder likebehandling så kan det informeres om at kommunen har hatt flere forhold 
av ulovligheter som er igangsatt uten tillatelser. I alle disse har kommunen utstedt pålegg om 
stans i arbeidet inntil det ulovlige forholdet er rettet/bragt i orden. De fleste av tilfellene hvor 
pålegg er utstedt har tiltakshaver rettet seg etter kommunens pålegg om stans og stanset 
videre arbeider. I ettertid har disse utarbeidet og kommet med byggesak snarest mulig for å 
rette opp forholdet. I noen av tilfellene har tiltakshaver valgt å fjerne tiltaket for på den måte 
rette opp i det ulovlige tiltaket. Men så har du noen spesielle tilfeller hvor 
ansvarshavende/tiltakshaver velger å ikke etterkomme kommunens pålegg om stans.  
 
Så utfra erfaringen og tidligere saker i kommunen kan det ikke ses at klagers byggesak er 
forskjellsbehandlet i forhold til sammenlignbare saker. Kommunen har ikke brutt 
likhetsprinsippet. 

 
På bakgrunn av kommunens redegjørelse finner Fylkesmannen ikke grunn til å konstatere at 
stansingspålegget er et utslag av usaklig forskjellsbehandling. Fylkesmannen viser til at anførselen 
om usaklig forskjellsbehandling først og fremst vil ha betydning i denne saken dersom det kan 
påvises at kommunen har hatt en ulik praksis i forbindelse med å gi pålegg med øyeblikkelig 
virkning, og dette kan ikke anses å være tilfellet. Krav til dokumentasjon ved utarbeidelse av 
byggesøknad vil være et annet forhold, da kravene følger direkte av plan- og bygningsloven. Videre 
følger det av pbl. § 32-1 at kommunen pålegges å forfølge overtredelser av bestemmelser gitt i eller i 
medhold av plan- og bygningsloven. I Somb. 2009 s. 344 slo Sivilombudsmannen fast at plan- og 
bygningsmyndighetene ikke kunne velge å unnlate å forfølge ulovlige byggetiltak ut fra en konkret 
rimelighetsvurdering eller interesseavveining.  
 
 

http://www.dibk.no/
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Vilkårlig og urimelig avgjørelse 
Klagerne har videre anført at avgjørelsen om å gi øyeblikkelig pålegg om stans vil være både vilkårlig 
og urimelig. Dette gjelder særlig med hensyn til at klagerne mener at kommunen har brutt 
veiledningsplikten forut for stansingspålegget.  
 
Fylkesmannen vil her vise til vår gjennomgang ovenfor, hvor vi har lagt til grunn at kommunen har 
overholdt sin veiledningsplikt, jf. fvl. § 11. Veiledningsplikten som sådan vil derfor ikke ha direkte 
relevans for vurderingen om avgjørelsen fremstår som vilkårlig eller urimelig i foreliggende sak.  
Vi vil for øvrig legge til at klagerne i dette tilfellet valgte å igangsette søknadspliktige tiltak uten 
nødvendig tillatelse. I slike tilfeller har lovgiver åpnet for at stansingspålegg kan benyttes som en 
mulig reaksjon mot overtredelsen, jf. også ovennevnte henvisning til Ot. prp. nr. 45 (2007 – 2008) 
side 354. Avgjørelsen om å ilegge stansingspålegg kan følgelig ikke anses å være verken vilkårlig eller 
urimelig.  
 
Forholdsmessighet 
Klagerne har avslutningsvis anført at stansingspålegget har medført en betydelig ubalanse mellom 
mål og middel i dette tilfellet. Som en konsekvens, mener derfor klagerne at stansingspålegget vil 
være en uforholdsmessig sanksjon i denne saken.    
 
Proporsjonalitetsprinsippet kommer direkte til utrykk i plan- og bygningslovens kapittel om 
ulovlighetsoppfølgning. Det vises her til bestemmelsen i pbl. § 32-10 som har følgende ordlyd: 
 

Sanksjoner skal stå i rimelig forhold til ulovligheten. Dersom det utferdiges flere ulike typer 
sanksjoner for samme overtredelse, må disse samordnes slik at overtrederen ikke rammes 
på en urimelig måte.  

 
Klagerne har vist til at kommunen burde ha bidratt med råd og veiledning for å sikre at 
søknadsprosessen ble gjennomført på en tilfredsstillende måte i stedet for å ilegge en øyeblikkelig 
sanksjon gjennom stansingspålegget. Kommunen har besvart denne anførselen på følgende måte i 
notat av 11. mars 2020: 
  

Når det gjelder involvering så er det slik at kommunens involvering i selve tiltaket er 
begrenset. Dette da arbeidene skal bestå av ansvarlige foretak som skal prosjektere og 
utføre tiltaket i tråd med norsk lovgivning. Det fremstår her som at klager har en oppfatning 
av at kommunen skal bistå og hjelpe til med utformingen av byggesøknaden. Dersom dette 
er tilfelle så vil dette gå langt utover veiledningsplikten til kommunen.  

 
Fylkesmannen vil bemerke at kommunene har stor grad av skjønnsfrihet til å vurdere hvorvidt 
eventuelle ulovligheter skal forfølges gjennom et øyeblikkelig stansingspålegg eller gjennom et 
pålegg om stans og/eller retting hvor det blir satt en frist for oppfyllelse, jf. pbl. § 32-3 første ledd. 
Kommunen har i dette tilfellet avdekket en ulovlighet som etter deres vurdering nødvendiggjorde 
utstedelsen av et øyeblikkelig stansingspålegg. Kommunen har i den anledning vist til at det ulovlige 
tiltaket i ytterste konsekvens kunne medført fare for liv og helse for både leietakere og nærmeste 
nabo. Fylkesmannen har ingen særskilte merknader til denne skjønnsvurderingen, og kan følgelig 
ikke se at stansingspålegget kan anses å være en uforholdsmessig sanksjon ovenfor klagerne. 
Snarere tvert imot fremstår pålegget som en påregnelig reaksjon med tanke på overtredelsens art 
og omstendighetene for øvrig.  
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De klagende parters særskilte klagegrunnlag har derfor ikke ført frem. På bakgrunn av redegjørelsen 
ovenfor, og med hjemmel i plan- og bygningsloven § 1-9 femte ledd, jf. delegasjonsfullmakt, treffer 
Fylkesmannen følgende 
 
 

Vedtak: 
 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark stadfester vedtak om stansingspålegg fra Lebesby 
kommune av 8. januar 2020 i sak 20/24.  
 

***** 
 
Dette vedtaket er endelig og kan ikke påklages. De klagende parter underrettes gjennom kopi av 
dette brev. Vi gjør oppmerksom på retten til innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven §§ 18 
og 19.  
 
 
 
Med hilsen 
 
Berit Johanne Ballari (e.f.) 
seniorrådgiver juridisk  

  
 
Andreas Larsen 
seniorrådgiver juridisk  
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