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Delegerte vedtak
Dato: 28.05.2014 - 18.08.2014 Utvalg: PLR Plan- og ressursutvalget

Arkivsak Dato

Navn
Innold

Saksnr. A vd/Sek/Saksb. Arkivkode
Resultat

14/278 04.06.2014 DS 45/14 TEK//FM GNR 44/32
Rune Morf jord Søknad innvilget
TILTAK UTEN ANSVARSRETT - TILBYGG FjØS GNR. 44, BNR. 32

13/549

14/103

08/260

14/359

14/358

13/505

14/296

14/344

05.06.2014 DS 46/14 TEK//TG
TINGLYSNING FESTETOMT GNR. 40/1/3

GNR 40/1

13.06.2014 DS 47/14 LlK//AMW V08
ørjan Kristensen

SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØ TIL TAK I JORDBRUKET
BLAMOLI GARD

16.06.2014 DS 48/14 LlK//OJN GNR 55/6
KNUT SIVERTSEN - SØKNAD OM FORLENGELSE AV SKOGSVEIEN
SAUBEKKVEGEN

19.06.2014 DS 49/14 TEK//FM GNR 12/4
John-Arne Husmo Søknad innvilget
SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - GARASJE GNR. 12, BNR. 4,
NAVJORD

19.06.2014 DS 50/14 TEK//FM GNR 42/24Vidar Høiaas Søknad innvilget
TIL TAK UTEN ANSV ARSRETT - TILBYGG OG ENDRIG TAKVINKEL P A
HYTTE GNR. 42, BNR 25

19.06.2014 DS 51/14 TEK//TG GNR 10/4Ruth Karlsen Søknad innvilget
SØKNAD OM ENDRIG I REGULERIGSPLANEN FOR
SLAGØYRA,MOLDJORD GNR. 10/4

19.06.2014 DS 52/14 TEK//TG GNR 10/4
Søknad innvilget

SØKNAD OM DELING BOLIGTOMT SLAGØYRA GNR: 10/4

20.06.2014 DS 53/14 TEK//FM GNR 6/4 - 20
Søkertorget AS
ETT-TRIS SØKNAD - TILBYGG, FASADEENDRIG, BALKONG OG
BADSTUE, GNR. 6, BNR. 4-20, YTRE BEIARN



Delegerte vedtak
Dato: 28.05.2014 - 18.08.2014 Utvalg: PLR Plan- og ressursutvalget

Arkivsak Dato

Navn
Innold

Saksnr. A vd/Sek/Saksb. Arkivkode
Resultat

14/374 23.06.2014 DS 54/14 LlK//OJN KOl
SALTEN JORDSKIFTERETT - SØKNAD OM LANDINGSTILLATELSE MED
HELIKOPTER

14/373 23.06.2014 DS 55/14 LlK//OJN KOl
ARNE RØLDAL - SØKNAD OM LANDINGSTILLA TELSE MED
HELIKOPTER

12/446 24.06.2014 DS 56/14 LlK//OJN V08
Pitesamisk museum
UTSATT ARBEIDSFRIST TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTIL TAK I
JORDBRUKET

14/379 27.06.2014 DS 57/14 TEK//FM GNR 16/11
Bernt Asle Karlsen Søknad innvilget
TILTAK UTEN ANSVARSRETT . REDSKAPSHUS/DRIFTSBYNING - GNR.
16, BNR. 11 GNR 16/11

14/384 27.06.2014 DS 58/14 TEK//FM GNR 45/18
Helge Forstun
TILTAK UTEN ANSVARSRETT - RIVING DEL AV FJØR 1 BYGGING AV
GARASJE - GNR. 45, BNR. 18

13/254 02.07.2014 DS 59/14 TEK/IT G GNR 13/9
SØKNAD OM DISPENSASJON TIL FRITIDSTOMT 13/9

14/377 03.07.2014 DS 61/14 TEK//FM
Hilde Gunn Øines
SØKNAD OM DELING GIS TOLLA

GNR 70/1
Søknad innvilget

14/390 03.07.2014 DS 62/14 LlK//OJN KOl

VILLMARKSDAGAN 2014 V/GUDBJØRG NAVJORD - SØKNAD OM
LANDINGSTILLA TELSE MED HELIKOPTER I UTMARK

14/332 03.07.2014 DS 63/14 TEK/ IFM GNR 10/4
Søknad innvilget

FRADELING FESTETOMT 10/4/2



Delegerte vedtak
Dato: 28.05.2014 - 18.08.2014 Utvalg: PLR Plan- og ressursutvalget

Arkivsak Dato

Navn
Innold

Saksnr. A vd/Sek/Saksb. Arkivkode
Resultat

14/383 08.07.2014 DS 64/14 LlK//OJN GNR 48/13 og 481
HAL V ARD CARLSEN - SØKNAD OM KONSESJON P A ERVERV AV
EIENDOMMEN GNR 48 BNR 13 OG 22

14/323 11.07.2014 DS 65/14 TEK//FM GNR 2012
KJELL HANSEN - SØKNAD OM FRADELING AV TOMT MED pASTAENDE
BYGNINGER - GNR 20/2

L 41400 16.07.2014 DS 66/14 TEK//FM
Eilf Utheim
SØKNAD OM TILBYGG UTHUS

GNR 45/40
Søknad innvilget

14/249 18.07.2014 DS 67/14 TEK/ IFM GNR 19/21
Søknad innvilget

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA
REGULERINGSPLANBESTEMMELSER. GNR. 19/21

14/249 18.07.2014 DS 68/14 TEK/ IFM GNR 19/21
Søknad innvilget

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA
REGULERIGSPLANBESTEMMELSER. GNR. 19/21

14/162 29.07.2014 DS 69/14 LIK/lAM W V08
Keti Christoffersen

TILSAGN TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØ TIL T AK I JODBRUKET -
KETIL CHRISTOFFERSEN

14/397 31.07.2014 DS 70/14 TEK//FM
Daniel Rasch
FRADELING AV FESTETOMT 44/2/1

GNR 44/2
Søknad innvilget

14/323 31.07.2014 DS 71/14 TEK//FM
Kjell Hansen
FRADELING AV BYGNINGER 20/2

GNR 20/2
Søknad innvilget

14/409 01.08.2014 DS 72/14 TEK/ IFM GNR 13/9
Søknad innvilget

FRITIDSBOLIG EV A S PEDERSEN



D~legerte vedtak
Dato: 28.05.2014 - 18.08.2014 Utvalg: PLR Plan- og ressursutvalget

Arkivsak Dato

Navn
Innold

Saksnr. A vd/Sek/Saksb. Arkivkode
Resultat

14/406 01.08.2014 DS 73/14 TEK/ /TG GNR 10160
Søknad innvilget

OPPDELING AV PRESTEBOLIG

14/407 01.08.2014 DS 74/14 TEK//TG
Verner Mikalsen
LAFTING AV HYTTE, SKJELLMYRA

GNR 34/1
Søknad innvilget

14/413 01.08.2014 DS 75/14 TEK//FM
Geir Ove Utheim
SØKNAD OM TILBYGG - UTHEIM

GNR 45/17

14/368 15.08.2014 DS 77/14 LlK//AAE GNR 11/5
Anna Selfors
TILSAGN TILSKUD TIL DRENERIG AV JORD ANNA SELFORS



Sak 28/14

TOVE JULIE KJELLSÁ - SØKNAD OM DISPENSASJON MOTORFERDSEL I
UTMARK - BARMARK

Saksbehandler:
Arki vsaksnr.:

Otto John Navjord
14/378

Arkiv: KOl

Saksnr.: Utvalg

28/14 Plan- og ressursutvalget
Møtedato
27.08.2014

Rådmannens innstiling:
Tove Julie Kjellså gis dispensasjon til egentransport med A TV på vei mellom Sørvika og
Sandmoen i forbindelse med bruk av egen hytte.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
. Motorferdselen gjelder kjøring etter opparbeidet veg.

. Dispensasjonen gjelder fram til utgangen av år 201 7.

. Kjøring i tidsrommet 23.00 - 06.00 er ikke tilatt.

. Dispensasjonen skal følge med kjøretøyet.

Vedtaket har hjemmel i Forskrift om motorkjøretøy i utmark §§ 6 og 7.

Bakgrunn:
Tove Julie Kjellså søker om dispensasjon fra forskrift om motorferdsel i utmark for
egentransport etter skogsveg (traktorvei) i forbindelse med bruk av egen hytte i Stimarka.
Søknaden er vedlagt legeerklæring.

Vurdering
Etter motorferdselsforskriftens § 6 kan kommunen gi tilatelse til bruk av motorisert transport
etter søknad når det foreligger "særlige grunner". Det er bare adgang til å gi dispensasjon i
spesielle tilfeller, jf. begrepet "særlige grunner". V ed vurderingen av om "særlige grunner"
foreligger, vil det være av betydning om motorferdselen er nødvendig og har et nytteformål,
eller bærer preg av unødvendig kjøring eller fornøyelseskjøring.

Er kravet til "særlige grunner" oppfylt, vil det bero på et fritt forvaltningsmessig skjønn om det
skal gis tilatelse. Skjønnsvurderingen innebærer en helhetsvurdering av saken i lys av lovens
formål, hvor behovet for transport vurderes mot mulige skader og ulemper som ferdselen kan
forårsake.

I kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker heter det for barmarkskiøring
at dispensasjoner skal alltid begrenses i antall turer med unntakfor funksjonshemmede som
kan kjøre et ubegrenset antall turer til egen hytte når transporten sJqer etter opparbeidet
traktorveg og etablerte kjørespor. Transport i område uten veg skal normalt ikke tilates og
det skal særlig legges vekt på å ikke etablere nye kjørespor i fjellet. Kjøretøy som kan benyttes
er 4/6-hjuls terrengmotorsykkel, eventuelt kjøretøy som kan sannsynliggjøres vil gi mindre
kjøreskader som for eksempel lett traktor. I unntakstilfeller kan tyngre kjøretøy benyttes.
Eksempler på barmarkskjøring kan være:
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. Transport av bagasje, utstyr til egen hytte, når transporten kan skje etter veg. Begrenses til
maks fem turer per sesong.

. Transport av ved og tømmer utenom landbruksnæring.

. Transport i samsvar med godkjent byggetilatelse.

. Transport i forbindelse med vedlikehold på hytter kan gis, men skal fortrinnsvis

gjennomføres på snødekt mark med snøscooter.

Det framgår tydelig at søker har problem med bevegelighet, d.v.s. at å gå distansen til hytta.
Legeerklæring må derfor legges til grunn for å gi dispensasjon etter § 6. Transport etter veg vil
ikke føre til skade av naturmiljøet, men slik transport må ta nødvendig hensyn til dyreliv og
andre brukere av naturen på en slik måte at det ikke er til sjenanse for mennesker og dyr.

I følge MD' s rundskriv T - 6109 skal søknader om motorferdsel i utmark skal også vurderes

opp mot prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8 - 12:

Naturmangfoldlovens § 7. (prinsipper for offentlg beslutningstaking §§ 8 -12)
Kunnskapsgrunnlaget (§ 8), føre- var prinsippet (§ 9), økosystemtilnærming og samlet
belastning (§ 10):

Det foreligger ikke opplysninger i registrer (artsdatabanken, naturbase ) eller kartfestet
informasjon på temakart som omhandler arter, naturmiljø, naturtyper og biologisk mangfold,
som tilsier at søknaden kan komme i konflkt med slike interesser på den aktuelle kjøretrasé,
verken direkte eller i umiddelbar nærhet. Det er ikke rapportert hendelser, skader eller
forstyrrelser i forhold til naturmiljø eller biologisk mangfold fra tidligere års
motorferdseltrafikk etter omsøkte kjøretrasé.

En har på grunnlag av tilgjengelig vitenskaplig og erfaringsbasert informasjon tilstrekkelig
kunnskap for å si at motorferdsel etter omsøkte trase ikke vil ha vesentlig innvirkning på, eller
vil være en risiko for alvorlige eller irreversible skade på naturmiljøet, naturmangfoldet og
økosystem.

Naturmangfoldlovens §§ 11 og 12 vurderes som ikke relevante i denne saken.
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GUNNAR SKOGLUND - SØKNAD OM DISPENSASJON MOTORFERDSEL I
UTMARK - BARMARK

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Otto John Navjord
14/430

Arkiv: KOl

Saksnr.: Utvalg

29/14 Plan- og ressursutvalget
Møtedato
27.08.2014

Rådmannens innstiling:
Gunnar Skoglund gis dispensasjon til transport av materialer og takplater for reparasjon etter
skade på egen hytte på Skoglund i Tollådalen.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
. Motorferdselen gjelder kjøring etter traktorveg/kjørespor.

. Dispensasjonen gjelder for inntil fem turer med traktor i 2014.

. Kjøring i tidsrommet kL. 23.00 - 06.00 er ikke tillatt.

Denne dispensasjon, samt grunneiers tilatelse skal følge kjøretøyet.
Vedtaket har hjemmel i Forskrift for motorkjøretøy i utmark §§ 6 og 7.

Bakgrunn:
Gunnar Skoglund søker om dispensasjon fra forskrift om motorferdsel i utmark for å kjøre
materialer og takplater fram til hytta i Tollådalen for reparasjon etter skade.

Hytta ligger på Skoglund i Øvre TollådaL. Det går traktorveglkjørespor fram til hytta.

Vurdering
Etter motorferdselsforskriftens § 6 kan kommunen gi tilatelse til bruk av motorisert transport
etter søknad når det foreligger "særlige grunner". Det er bare adgang til å gi dispensasjon i
spesielle tilfeller, jf. begrepet "særlige grunner". Ved vurderingen av om "særlige grunner"
foreligger, vil det være av betydning om motorferdselen er nødvendig og har et nytteformål,
eller bærer preg av unødvendig kjøring eller fornøyelseskjøring.

Er kravet til "særlige grunner" oppfylt, vil det bero på et fritt forvaltningsmessig skjønn om det
skal gis tilatelse. Skjønnsvurderingen innebærer en helhetsvurdering av saken i lys av lovens
formål, hvor behovet for transport vurderes mot mulige skader og ulemper som ferdselen kan
forårsake.

I kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker heter det for barmarkskiøring
at dispensasjoner skal alltid begrenses i antall turer med unntak for funksjonshemmede som
kan Jqøre et ubegrenset antall turer til egen hytte når transporten sJqer etter opparbeidet
traktorveg og etablerte kjørespor. Transport i område uten veg skal normalt ikke tilates og
det skal særlig legges vekt på og ikke etablere nye Jqørespor i fjellet. Kjøretøy som kan
benyttes er 4/6-hjuls terrengmotorsykkel, eventuelt kjøretøy som kan sannsynliggjøres vil gi
mindre kjøreskader som for eksempel lett traktor. I unntakstilfeller kan tyngre Jqøretøy
benyttes. Eksempler på barmarkskjøring kan være:
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. Transport av bagasje, utstyr til egen hytte, når transporten kan sJqe etter veg. Begrenses til
maksfem turer per sesong.

. Transport av ved og tømmer utenom landbruksnæring.

. Transport i samsvar med godkjent byggetilatelse.

. Transport i forbindelse med vedlikehold på hytter kan gis, men skal fortrinnsvis

gjennomføres på snødekt mark med snøscooter.

I følge MD's rundskriv T - 6109 skal søknader om motorferdsel i utmark skal også vurderes
opp mot prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8 - 12:

Naturmangfoldlovens § 7. (prinsipper for offentlg beslutningstaking §§ 8 -12)
Kunnskapsgrunnlaget (§ 8), føre- var prinsippet (§ 9), økosystemtilnærming og samlet
belastning (§ 10):

Det foreligger ikke opplysninger i registrer (artsdatabanken, naturbase) eller kartfestet
informasjon på temakart som omhandler arter, naturmiljø, naturtyper og biologisk mangfold,
som tilsier at søknaden kan komme i konflkt med slike interesser på den aktuelle kjøretrasé,
verken direkte eller i umiddelbar nærhet. Det er ikke rapportert hendelser, skader eller
forstyrrelser i forhold til naturmiljø eller biologisk mangfold fra tidligere års
motorferdseltrafikk etter omsøkte kjøretrasé. Kjøretraséen er benyttet som fast trase over
lengre tid, og er fastlagt i samråd med brukerinteresser og grunneier.

En har på grunnlag av tilgjengelig vitenskaplig og erfaringsbasert informasjon tilstrekkelig
kunnskap for å si at motorferdsel etter omsøkte trase ikke vil ha vesentlig innvirkning på, eller
vil være en risiko for alvorlige eller irreversible skade på naturmiljøet, naturmangfoldet og
økosystem.

Naturmangfoldlovens §§ 11 og 12 vurderes som ikke relevante i denne saken
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ULOVLIGHETSOPPFØLGING BRØNNVIKVATNET

Saksbehandler:
Arki vsaksnr.:

Torbjørn Grimstad
13/528

Arkiv: GNR 6

Saksnr.: Utvalg

30/14 Plan- og ressursutvalget
Møtedato
27.08.2014

Rådmannens innstiling:
I henhold til plan- og bygningsloven § 32-8 og byggesaksforskriften § 16-1 bokstav a pkt 1

ilegges Roy Whittall et overtredelsesgebyr på NOK 5.000,-.

I henhold til plan- og bygningsloven § 32-3 ilegges tiltakshaver Roy Whittall pålegg om retting
ved riving av uthuslanneks ved Brønnvikvatnet.

Tiltaket skal rives umiddelbart. Ved manglende oppfølging av pålegget vil kommunen i
henhold til plan- og bygningsloven § 32-5 fastsette en løpende tvangsmulkt og politianmelde
forholdet.

Beiarn kommune viser til plan- og bygningsloven § 32-7:
Blir pålegg i rettskraftig dom eller dermed likestilt forelegg ikke etterkommet, kan plan- og
bygningsmyndighetene la de nødvendige arbeider utføre for regning av den som dommen eller
forelegget er rettet mot uten at det er nødvendig med kjennelse etter tvangsfullbyrdelsesloven
§§ 13-7 og 13-14.

Saksutredning:
Saken gjelder uthuslbadstue satt opp sommeren 2013 ved Brønnvikvatnet. Saken ble klaget
inn til Beiarn kommune i september 2013 av Arne Jon Øines og Turid Huuse (grunneiere på
Øines) som ikke hadde gitt samtykke til bygging i felles utmark.

Det ble ikke fremmet søknad til kommunen før bygging.

Beiarn kommune har sendt ut følgende pålegg og varsel til tiltakshaver november 2013:

Det gis herved pålegg om opphør av bruk med øyeblikkelig virkning, jf. plan- og
bygningsloven § 32-4.

De varsles herved jf. plan- og bygningsloven § 32-2 om at hvis titaket ikke opphører
gjennom rivning innen 01.06.2014, vil tiltaket kunne følges opp med pålegg om retting og
forelegg som kan få samme virkning som rettskraftig dom.

Tiltakshaver svarte at han hadde handlet i god tro og trodde at tiltaket var unntatt
byggesaksbehandling ettersom tiltaket var under 15 m2.

Plan- og bygningsloven § 20-3 sier at mindre tiltak som dette er unntatt behandling på bebygd
eiendom. Lovhjemmelen gjelder ikke i dette tilfelle ettersom eksisterende hytte ikke har egen
tomt og dermed formelt sett ikke eies av tiltakshaver.
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Rådmannen har vært i kontakt med Fylkesmannen i saken som sier at tiltaket kan
ulovlighetoppfølges, men at ballen kunne sendes over til partene.

Beiarn kommune sendte ut følgende etter at tiltaket ikke var revet innen 01.06.2014:

Beiarn kommune viser til varsel i brev av 08.11.2013 hvor det ble gitt frist til 01.06.2014 for
riving av uthuslanneks ved Brønnvikvatnet.
De pålegges herved retting jf. plan- og bygningsloven §32-2 innen 01.08.2014.
Rettingen kan gjennomføres ved søknad om tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-2 eller
ved riving av tiltaket.

De varsles herved om at De kan ilegges overtredelsesgebyr av bygningsmyndigheten, jf.
plan- og bygningsloven § 32-8 og byggesaksforskriften § 16-1 bokstav a pkt 1, på inntil
NOK 10.000,-.
Overtredelsesgebyr etter eventuell manglende retting av tiltak vil bli tatt opp i plan- og
ressursutvalgets møte 03.09.2014.

Det har i ettertid kommet inn klage fra Arne Jon Øines og Turid Huuse på at det ble åpnet for
søknad fra kommunen.

Roy Whittall har fremmet søknad den 04.07.2014.

Det har blitt sendt ut brev til partene hvor de ble orientert om at saken skulle fremmes for plan-
og ressursutvalget.

Bakgrunn:
Lovhjemler som vurderes til anvendelse:

Kapittel 20. Søknadsplikt
§ 20-1. Tiltak som krever søknad og tilatelse
Med mindre annet framgår av §§ 20-3 og 20-4, må følgende tiltak, på eller i grunnen, i
vassdrag eller i sjøområder, ikke utføres uten at søknad, og eventuelt søknad om dispensasjon,
på forhånd er sendt kommunen, og den deretter har gitt tillatelse:
a) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon

eller anlegg
b) vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak som nevnt under a

c) fasadeendring

d) bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak
som nevnt i bokstav a

e) riving av tiltak som nevnt i bokstav a

f) oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner

g) oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger samt annen ombygging som

medfører fravikeise av bolig
h) oppføring av innegning mot veg

i) plassering av skilt- og reklameinnetninger

j) plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg
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k) vesentlig terrenginngrep

l) anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass

m) opprettelse av ny grunneiendom, nyanleggseiendom eller nyttjordsameie, eller
opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 år, eller
arealoverføring, jf. lov om eigedomsregistrering. Slik tilatelse er ikke nødvendig når
tiltak etter første punktum skjer som ledd i jordskifte i samsvar med rettslig bindende
plan.

Søknad, prosjektering, utførelse og kontroll av tiltak som nevnt i første ledd skal forestås av
foretak med ansvarsrett i samsvar med bestemmelser gitt i kapittel 22 og 23, med mindre annet
framgår av §§ 20-2 eller 20-3. Dette gjelder likevel ikke tiltak som nevnt i første ledd bokstav
m.
Departementet kan gi forskrifter om hvilke tiltak som omfattes av bestemmelsen.
I kraft 1 juli 2010, se § 34-3. Ifg. res. 18 juni 2010 nr. 896 er installasjon av nytt ildsted frem
til 1 juli 2011 unntatt fra krav om søknad og tilatelse, jf. første ledd bokstav f, dersom arbeidet
kontrolleres av kvalifisert kontrollør.

O Tilføyd ved lov 8 mai 2009 nr. 27, endret ved lov 25 juni 2010 nr. 48. Endres ved lov
20 juni 2014 nr. 52 (ikr. fra den tid Kongen bestemmer).

§ 20-2. Tiltak som krever søknad og tilatelse og som kanforestås av tiltakshaver
Følgende tiltak som er søknadspliktige etter § 20-1, er unntatt fra reglene i § 20-1 andre ledd:
a) mindre tiltak på bebygd eiendom

b) alminnelige driftsbygninger i landbruket

c) midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som nevnt i § 20-1 første ledd bokstav

j og som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år
d) andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver.
Departementet gir forskrift om hvilke tiltak som omfattes av bestemmelsen.

O Tilføyd ved lov 8 mai 2009 nr. 27. Endres ved lov 20 juni 2014 nr. 52 (ikr. fra den tid
Kongen bestemmer).

§ 20-3. Tiltak som ikke krever søknad og tilatelse
For følgende tiltak er søknad og tilatelse etter § 20-1 ikke nødvendig dersom disse er i
samsvar med plan:
a) mindre frittliggende bygning som oppføres på bebygd eiendom, og som ikke kan brukes

til beboelse
b) mindre frittliggende byggverk knyttet til drift av jordbruks-, skogbruks- og

reindriftsområder
c) mindre tiltak i eksisterende byggverk

d) mindre tiltak utendørs

e) fasadeendring som ikke fører til at bygningens karakter endres, samt tilbakeføring av
fasade til tidligere dokumentert utførelse

f) andre mindre tiltak som kommunen finner grunn til å frita fra søknadsplikten.
Departementet gir forskrift om hva som er mindre tiltak i bokstav a-d.
Tilatelse er heller ikke nødvendig for tiltak som nevnt i § 20-1 første ledd bokstav j når
tiltaket ikke skal stå lengre enn 2 måneder.
Departementet kan i forskrift unnta også andre tiltak fra bestemmelsene i § 20-1, herunder
plassering av anleggsbrakker i mer enn to måneder i direkte tilknytning til bygge- eller
anleggstomt hvor arbeid pågår.
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Tiltakshaver er ansvarlig for at tiltak som nevnt i første til tredje ledd utføres i samsvar med de
krav som ellers følger av bestemmelser gitt i eller i medhold av lov.

O Tilføyd ved lov 8 mai 2009 nr. 27, endret ved lov 25 juni 2010 nr. 48. Endres ved lov
20 juni 2014 nr. 52 (ikr. fra den tid Kongen bestemmer).

Kapittel 32. Ulovlighetsoppfølging
§ 32- LPlikt til å forfølge ulovligheter
Kommunen skal forfølge overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven.
Er overtredelsen av mindre betydning, kan kommunen avstå fra å forfølge ulovligheten.
Beslutning om dette er ikke enkeltvedtak.

O Tilføyd ved lov 8 mai 2009 nr. 27.

§ 32-2.Forhåndsvarsel
Den ansvarlige skal varsles før pålegg gis, tvangsmulkt vedtas eller forelegg utferdiges, og gis
anledning til å uttale seg innen en frist som ikke skal være kortere enn 3 uker. Forhåndsvarsel
skal gis skriftig.

Forhåndsvarselet skal opplyse om at dersom ulovlige forhold ikke rettes innen fristen, vil
forholdet kunne følges opp med pålegg om retting, pålegg om stans eller vedtak om
tvangsmulkt. Forhåndsvarselet skal videre opplyse om at et eventuelt pålegg som ikke
etterkommes innen fastsatt frist, også vil kunne følges opp med forelegg som kan få samme
virkning som rettskraftig dom.

O Tilføyd ved lov 8 mai 2009 nr. 27.

§ 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 stans ing av arbeid.

Ved utferdigelsen av pålegg skal det settes frist for oppfyllelse.
Samtidig med utferdigeisen 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.

O Tilføyd ved lov 8 mai 2009 nr. 27.
§ 32-4.Pålegg om stans og opphør med øyeblikkelig virkning
Om nødvendig kan plan- og bygningsmyndighetene gi den ansvarlige pålegg om stans av
arbeid eller opphør av bruk med øyeblikkelig virkning. Slikt pålegg kan gis uten
forhåndsvarseL. Om nødvendig kan plan- og bygningsmyndighetene kreve bistand av politiet
for gjennomføring av pålegg om stans.

O Tilføyd ved lov 8 mai 2009 nr. 27.

§ 32-5.Tvangsmulkt
Ved forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven, kan plan- og
bygningsmyndighetene fastsette tvangsmulkt for å få gjennomført gitte pålegg innen en
særskilt angitt frist. Tvangsmulkten fastsettes samtidig med pålegg om retting og løper fra
fristoverskridelsen for retting. Der tvangsmulkt ikke fastsettes samtidig med pålegg, skal det
gis eget forhåndsvarsel om tvangsmulkt.
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Det kan fastsettes at tvangsmulkten løper så lenge det ulovlige forhold varer, som et
engangsbeløp eller som en kombinasjon av løpende mulkt og engangsbeløp. Tvangsmulkten
ilegges den ansvarlige for overtredelsen, og tilfaller kommunen. Når det ulovlige forhold er
rettet, kan kommunen nedsette eller frafalle ilagt tvangsmulkt.

O Tilføyd ved lov 8 mai 2009 nr. 27.

§ 32-6.Forelegg om plikt ti å etterkomme pålegg eller forbud
Plan- og bygningsmyndighetene kan utferdige forelegg om plikt til å etterkomme pålegg mot
den som innen fastsatt frist unnlater å etterkomme pålegg eller forbud som er gitt med
hjemmel i denne lov. Der det har gått mer enn 6 måneder siden pålegget eller forbudet ble gitt,
skal den som forelegget rettes mot gis anledning til å uttale seg før forelegget utferdiges.
Forelegget skal gi opplysning om bestemmelsene i andre ledd, og skal, så langt mulig,
forkynnes for den det er rettet mot.
Den som forelegget er rettet mot kan reise søksmål mot det offentlige for å få forelegget prøvd.
Blir søksmål ikke reist innen 30 dager fra forkynnelsen, har forelegget samme virkning som
rettskraftig dom, og kan fullbyrdes etter reglene for dommer. Forelegg kan ikke påklages.

O Tilføyd ved lov 8 mai 2009 nr. 27.

§ 32-7.Tvangsfullbyrdelse
Blir pålegg i rettskraftig dom eller dermed likestilt forelegg ikke etterkommet, kan plan- og
bygningsmyndighetene la de nødvendige arbeider utføre for regning av den som dommen eller
forelegget er rettet mot uten at det er nødvendig med kjennelse etter tvangsfullbyrdelsesloven
§§ 13-7 og 13-14.
Plan- og bygningsmyndighetenes pålegg etter denne lover særlig tvangsgrunnlag dersom
pålegget gjelder forhold som medfører fare for de som oppholder seg i bygningen eller andre,
og pålegget ikke er etterkommet innen fastsatt frist, og kan fullbyrdes etter reglene i
tvangsfullbyrdelsesloven § 13-14 uten at dom eller forelegg kreves. Det samme gjelder når
midlertidig dispensasjon etter § 19-3 er trukket tilbake, eller når påbudt arbeid som vilkår for
midlertidig brukstilatelse etter § 21-10 tredje ledd ikke er utført, eller pålegg om å fjerne eller
endre skilt mv. etter § 30-3 ikke er etterkommet innen fastsatt frist.

O Tilføyd ved lov 8 mai 2009 nr. 27.

§ 32-8.0vertredelsesgebyr
Overtredelsesgebyr kan ilegges den som forsettlig eller uaktsomt:
a) prosjekterer, utfører eller lar prosjektere eller utføre et tiltak i strid med bestemmelser gitt

i eller i medhold av denne lov, eller i strid med vilkårene i tilatelse
b) utfører, lar utføre, bruker eller lar bruke tiltak uten at det foreligger nødvendig tilatelse

etter denne lov
c) ikke utfører kontroll av tiltak i samsvar med bestemmelser om dette gitt i eller i medhold

av denne lov, og gitte tilatelser
d) bruker eller lar bruke byggverk eller del av byggverk eller areal uten at det foreligger

nødvendig tilatelse etter denne lov, eller bruken er i strid med bestemmelser gitt i eller i
medhold av denne lov, vedtak eller plan

e) prosjekterer, utfører eller lar utføre eller kontrollerer et tiltak etter § 20-1 uten at arbeidet
blir forestått av ansvarlige som er godkj ent etter § 22-1 og er tildelt ansvarsrett etter § 21-
4 tredje ledd

f) gir uriktige eller viledende opplysninger til plan- og bygningsmyndighetene
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g) tross skriftlig pålegg ikke oppfyller vilkår for midlertidig dispensasjon etter § 19-3

h) tross skriftlig pålegg ikke oppfyller plikten etter § 31-3 første ledd første punktum i til å

holde byggverk og installasjoner i stand
i) ikke etterkommer skriftlig pålegg etter § 31-5 om å fjerne bygning eller rester av bygning

eller innetning, eller om å rydde tomta

j) tross skriftlig pålegg ikke oppfyller plikten etter § 28-2 til å treffe sikringstiltak

k) ikke etterkommer skriftlig pålegg etter § 29-6 tredje ledd om å treffe tiltak for å avhjelpe
ulempe fra bygningstekniske installasjoner

l) ikke etterkommer særskilt pålegg eller forbud, gitt i medhold av plan- og bygningsloven,

når kommunen først skriftig har gjort ham kjent med at overtredelsesgebyr kan inntre
hvis forholdet ikke blir brakt i orden innen en fastsatt frist, og denne frist er oversittet.

Overtredelsesgebyr kan også ilegges ved overtredelse av forskriftsbestemmelser gitt i medhold
av loven, når det i forskriften er fastsatt at overtredelse av den aktuelle bestemmelse kan
medføre overtredelsesgebyr.
Den ansvarlige skal varsles særskilt før overtredelsesgebyr vedtas, og gis anledning til å uttale
seg innen en frist som ikke skal være kortere enn 3 uker. Forhåndsvarsel skal gis skriftlig.
Overtredelsesgebyr ilegges den ansvarlige av plan- og bygningsmyndighetene.
Overtredelsesgebyret tilfaller kommunen. Oppfyllelsesfristen er 4 uker fra vedtaket ble truffet,
med mindre annet er fastsatt i vedtaket.
Når en overtredelse som kan medføre overtredelsesgebyr er begått av noen som har handlet på
vegne av et foretak, kan overtredelsesgebyret ilegges foretaket. Dette gjelder selv om det ikke
kan anvendes overtredelsesgebyr mot noen enkeltperson.
Departementet gir forskrifter med nærmere regler om gjennomføring av denne bestemmelsen,
herunder utmåling, renter og registrering av ilagt overtredelsesgebyr. Det skal fastsettes et
maksimumsbeløp for overtredelsesgebyret.
Endelig vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg.

O Tilføyd ved lov 8 mai 2009 nr. 27, endret ved lov 20 juni 2014 nr. 52 (bokstav a og b
ikr. 20 juni 2014). Endres ved lov 20 juni 2014 nr. 52 (ikr. fra den tid Kongen
bestemmer).

1 § 31-3 (1) har bare ett punktum.

§ 32-9.Straff
Overtredelser av § 32-8 første ledd som er vesentlige og forsettlige eller grovt uaktsomme,
straffes med bøter eller fengsel inntil 1 år. Det samme gjelder ved overtredelse av
bestemmelser gitt i medhold av loven når det i forskrift er fastsatt at overtredelse av den
aktuelle bestemmelse er straffbar. Ved vurderingen av om en overtredelse er vesentlig, skal det
særlig legges vekt på overtredeisens omfang og virkninger og graden av utvist skyld. Dersom
personen eller foretaket tidligere er ilagt sanksjon for overtredelse av denne lov eller forskrift
gitt i medhold av loven, kan straff anvendes selv om overtredelsen ikke er vesentlig.
Med bøter eller fengsel inntil 1 år straffes også den som forsettlig eller uaktsomt:
a) gir uriktige eller villedende opplysninger til den sentrale godkjenningsordningen, eller

b) setter CE-merke på produkt uten at forutsetningene er til stede, eller omsetter slikt
produkt, eller for øvrig ikke gir de opplysninger eller unnlater å gi tilsynsmyndigheten
tilgang til produkt, rom, areal eller anet område som anses nødvendig for å kunne føre
tilsynet, jf. § 29-7. Medvirkning til omsetning av et slikt produkt sanksjoneres på samme
måte.
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Ved grove overtredelser kan fengsel inntil 2 år anvendes. Ved vurderingen av om
overtredelsen er grov, skal det særlig legges vekt på overtredeisens omfang og virkninger, og
graden av utvist skyld.

O Tilføyd ved lov 8 mai 2009 nr. 27.

§ 32-10.Samordning av sanksjoner
Sansjoner 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.
Plan- og bygningsmyndighetene kan ikke ilegge den ansvarlige et overtredelsesgebyr dersom
den ansvarlige tidligere ved rettskraftig dom eller endelig vedtak er frifunnet eller ilagt
strafferettslig reaksjon eller rettighetstap for samme forhold.

O Tilføyd ved lov 8 mai 2009 nr. 27.

Vurdering:
Alternativt til innstillngen kan Beiarn kommune be partene ordne opp i eiendomsforholdene
før vi eventuelt tar tak i saken. Vedtaket bør da være at tiltaket vurderes i hovedsak å oppfylle
unntaket fra søknadsplikt, og at kommunen ikke ønsker å behandle en privat sak hvor
eierforholdene er uklare. Partene bes henvende seg til jordskifteretten for opprettelse av et
tinglyst bruksnummer og evt. festenummer hvor eierforholdene klart fremkommer, før saken
tas opp til eventuell videre behandling.

Vedlegg:
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