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1. Bakgrunn
I henhold til milepælsplan, for sammenslåing av tjenestene plan- byggesak og landbruk i Holmestrand
og Sande kommune, skal det innen 01.07.2018 utarbeides maler, rutiner og sjekkliste for
ulovlighetsoppfølging. Malene for utforming av forhåndsvarsel og vedtak er gjennomgått og fastlagt,
se nedenfor pkt 6 og vedlagte maler. Sjekkliste inngår i beskrivelsen av rutinene her, jf. pkt 7.
Rutinene skal være et verktøy i kommunens ulovlighetsoppfølging etter plan- og bygningsloven. De
skal gi en god oversikt over reglene om ulovlighetsoppfølging og gi veiledning i kommunene sin
strategi for ulovlighetsoppfølging, herunder prioritering av saker om ulovlighet. Rutinene skal også
omhandle forholdet til tilsyn etter plan- og bygningsloven. For utarbeiding av tilsynsstrategi er det i
milepælsplanen satt at dette skal utarbeides innen 01.01.2019.
Etter at tilsynsstrategien er vedtatt bør det vurderes å oppdatere disse rutinene. Likeledes ved
revidering av tilsynsstrategien. Ved sammenslåing av kommunene den 01.01.2020 bør det også
vurderes å oppdatere disse rutinene, som verktøy i den nye kommunens ulovlighetsoppfølging.

2. Rettsregler og kommunes strategi
2.1. § 32-1 Plikt til å forfølge ulovligheter
Kommunen har etter plan- og bygningsloven § 32-1 første ledd en plikt til å forfølge ulovligheter.
Men kommunen kan, etter andre ledd, «avstå fra å forfølge ulovligheter» ved overtredelser av
«mindre betydning». Dette innebærer at kommunen kan gjennomføre en viss prioritering av saker
om ulovlighet. Kommunens prioritering av saker om ulovlighet er beskrevet nedenfor i pkt 3.3.
2.2. Mottak av bekymringsmelding mv.
Ved mottak av en bekymringsmelding om ulovlighet etter plan- og bygningsloven følges denne i
første omgang opp av byggesaksbehandler. Tilsvarende gjelder ved avdekking av avvik der det er
gjennomført tilsyn på eget initiativ. I disse sakene vurderer byggesaksbehandler, i samråd med
juridisk rådgiver og eventuelt fagleder/virksomhetsleder, hvordan saken skal følges opp. Det må
vurderes om det foreligger en ulovlighet og hvilken prioritet ulovligheten har. Det må vurderes om
det skal gjennomføres et formelt tilsyn, eller om det er tilstrekkelig med en enkel befaring. Ved
gjennomføring av tilsyn utarbeides en tilsynsrapport. Dersom det ved tilsynet avdekkes avvik
(ulovlighet) skal det sammen med tilsynsrapporten sendes et forhåndsvarsel om pålegg, jf. pkt 2.3.
Ved gjennomføring av enkel befaring må det vurderes om det skal gis et forhåndsvarsel om pålegg.
Det må også vurderes om det er grunnlag for å gi et pålegg om øyeblikkelig stans, jf. pkt 2.5.
I ulovlighetsprosjektet i Sande kommune, som var gjennomført i tidsrommet 01.08.2015-31.07.2018,
har det vært lagt vekt på at saken i første rekke skal løses gjennom en dialog med parten. Det har her
også vært politisk ønsker om dette. Dette atskiller seg fra prosessen som har vært fulgt i
Holmestrand kommune, som er beskrevet ovenfor. Prosjektet i Sande kommune blir nå avsluttet
(01.08.2018). Praksisen fra Holmestrand kommune vurderes å sikre en konsekvent behandling og
framdrift i saken. Denne praksisen videreføres i ny rutine.
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For å sikre oppfølgingen av sakene om ulovlighet må juridisk rådgiver ha en løpende oversikt over
saker i porteføljen. Dette gjelder også frister som er satt i forhåndsvarsel/vedtak.
Enkelte saker om ulovlighet kan starte i tilknytning til en byggesak, med f.eks. spørsmål om vilkårene
for å gi ferdigattest er oppfylt. Det må da vurderes om saken bør forfølges som en ulovlighet, eller
om riktig framgangsmåte er avslag på søknad om ferdigattest. Avgjørende for oppfølging av saken
som ulovlighet må være om det kan fastslås at det foreligger en ulovlighet og at denne er prioritert,
jf. pkt 3.3. Reaksjoner vil da også kunne være å gi en advarsel til parten, eller en melding til
direktoratet for byggkvalitet med oppfordring til å trekke den sentrale godkjenningen for
ansvarsretten, jf. plan- og bygningsloven § 22-2, eventuelt kreve en uavhengig kontroll, jf. plan- og
bygningsloven § 24-1. Disse forholdene bør vurderes i samråd med juridisk rådgiver og fagleder.
2.3. § 32-2 Forhåndsvarsel
Dersom saken ikke løser seg i minnelighet må kommunen gjennomføre pålegg om retting (§ 32-3). Da
må det først sendes et forhåndsvarsel (§ 32-2). Disse reglene har bestemmelser om hva
forhåndsvarslet som et minimum må inneholde, og det må gis en frist til å uttale seg som ikke skal
være kortere enn 3 uker. Det må også gis opplysning om at pålegget vil kunne følges opp med
forelegg. Disse forholdene er ivaretatt gjennom de malene som er utarbeidet for
ulovlighetsoppfølging.
Ved utstedelse av forhåndsvarsel må juridisk rådgiver informeres om frister som er satt for retting.
Det er juridisk rådgiver som følger opp saken dersom forhåndsvarslet ikke blir fulgt, se nedenfor pkt
2.4.
Ved utsteding av forhåndsvarsel må det også vurderes om kommunen på dette stadiet har
tilstrekkelige opplysninger til å varsle om forholdet til påtalemyndigheten (politiet), jf. beskrivelsen
nedenfor i pkt 2.11. I tilfellet bør parten opplyses om dette gjennom forhåndsvarslet.
2.4. § 32-3 Pålegg om retting og pålegg om stans
Dersom et forhåndsvarsel om retting ikke blir fulgt vurderer juridisk rådgiver om det er grunnlag for
utsteding av pålegg om retting.
Ved pålegg om retting må det vurderes hvilke måter det er aktuelt at det ulovlige arbeidet rettes. I
flere saker vil det være påkrevet å be om en retting ved tilbakeføring. Da må parten også få tilsendt
egenerklæring om tilbakeføring. I andre saker er det aktuelt at rettingen gjennomføres ved en
sikring. Da må parten få tilsendt en egenerklæring om sikring.
Forarbeidene til plan- og bygningsloven legger til grunn at parten bør gis en mulighet til å søke om
tillatelse til tiltaket i ettertid (jf. Ot.prp. nr 39 (1993-94) s. 180 og Ot.prp. nr 45 (2007-08) s. 175).
Fylkesmannen har i flere saker lagt til grunn at parten alltid skal gis denne muligheten. Dette vil være
aktuelt i saker som gjelder retting. I enkelte saker vil det imidlertid være lite aktuelt, eller så å si
umulig, å gi en tillatelse i ettertid. Det kan være at tiltaket krever at det gis dispensasjon fra
byggeforbud i plan- og bygningsloven eller regler i kommuneplan eller reguleringsplan, og at
dispensasjon neppe vil bli gitt. Like fullt bør parten gis en mulighet til å søke, men da må det opplyses
i forhåndsvarsel/pålegg at tiltaket krever at det søkes om dispensasjon og at søknad om dispensasjon
vil bli avslått, evt. at det vil bli innstilt på avslag.
Kommunen kan også pålegge sikring, jf. bl.a. plan- og bygningsloven §§ 28-5 og 31-4. I slike saker må
det vurderes om en gjennomføring av sikringa også krever en søknad om tillatelse til gjennomføring
av tiltaket.
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I visse tilfeller bør en være tilbakeholden med å kreve at tiltaket rettes ved tilbakeføring. Det kan
være saker der det framstår som det eneste fornuftige alternativet at det f.eks. gjennomføres en
etterfølgende søknadsbehandling. I andre tilfeller kan det være aktuelt at en retting gjennomføres
ved stansing/opphør, vedlikehold, oppbygging og opparbeidelse (sikring) eller ved en
omprosjektering, evt krav om ytterligere/bedre dokumentasjon eller kontroll (jf. Ot.prp.nr. 39 (199394) – kommentarer til § 113).
2.5. § 32-4 Pålegg om stans og opphør med øyeblikkelig virkning
Ved mottak av bekymringsmelding, eller ved egen observasjon av ulovligheter, må
byggesaksbehandler, i samråd med juridisk rådgiver og fagleder, vurdere om det skal nedlegges
påbud om øyeblikkelig stans av arbeidene, etter plan- og bygningsloven § 32-4. Etter disse reglene gis
det et unntak fra plikten til å forhåndsvarsle.
Etter plan- og bygningsloven § 32-4 kan pålegg om øyeblikkelig stans (dvs uten forhåndsvarsling osv.)
benyttes av kommunen «om nødvendig». I dette ligger det en begrensing i når dette middelet kan
benyttes. I henhold til Ot.prp.nr 45 (2007-2008), s. 354, bør kommunen være forholdsvis restriktiv
med å fravike lovens hovedregel om forhåndsvarsel og pålegg med frist for å rette opp det ulovlige
forholdet. Behovet for å stanse det ulovlige arbeidet må da veie tyngre enn de
rettssikkerhetsmessige hensyn som tilsier et forhåndsvarsel osv. Bruk av øyeblikkelig stans er særlig
aktuelt i tilfeller hvor det ulovlige forholdet medfører fare eller uopprettelig skade og hvor det er en
klar fare for at kvaliteten på det som føres opp ikke er god nok. Kommunen bør ved vurderingen av
om adgangen skal benyttes legge vekt på risiko og fare forbundet med at det ulovlige forholdet
fortsetter.
Stikkord vil være fare for helse, miljø og sikkerhet.
Om nødvendig kan bygningsmyndigheten kreve bistand av politiet for gjennomføring av pålegget om
stans. Politiets plikt til å bistå bygningsmyndigheten følger av politiloven § 2 nr 5. Før en går til dette
skrittet må situasjonen være slik at dette framstår som eneste mulighet for å forhindre en
uopprettelig skade på helse, miljø og sikkerhet.
Dersom det er gitt et muntlig pålegg om øyeblikkelig stans bør dette bekreftes skriftlig, med
opplysning om muligheten for å påklage vedtaket.
2.6. § 32-5 Tvangsmulkt
For å tvinge fram en retting er kommunen gitt adgang til å fastsette tvangsmulkt. Holmestrand
kommune har benyttet dette i så å si alle saker der det er gitt pålegg om retting. Sande kommune har
vært mere tilbakeholden med å bruke denne muligheten.
Hvorvidt dette skal brukes må vurderes ut fra hva saken gjelder og alvorligheten av saken. En må
også se på type retting. Også en tvangsmulkt må varsles, jf. forvaltningsloven § 16. Dette varslet bør
tas inn i forhåndsvarslet om pålegg om retting. Da har parten mulighet til å uttale seg om alle
konsekvensene av et evt. pålegg.
Det må da vurderes hva som er rimelig størrelse på denne tvangsmulkten, og om den skal fastsettes
som et engangsbeløp, eller en kombinasjon av engangsmulkt og løpende mulkt. Det må vurderes hva
som skal til for å tvinge fram en retting. Det må da fastsettes en tvangsmulkt som innebærer at det
ikke lenger er lønnsomt for tiltakshaver å la være med å gjennomføre rettinga.
Etter § 32-5 andre ledd siste setning kan kommunen nedsette eller frafalle ilagt tvangsmulkt der det
ulovlige forholdet er rettet. Dette er ment å skulle virke motiverende på parten for å gjennomføre
rettinga. Opplysning om dette er tatt inn i malen for pålegg om retting.
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En vurdering av om tvangsmulkten skal nedsettes eller frafalles skal etter bestemmelsen først gjøres
nå det ulovlige forholdet er rettet, f.eks. når det ulovlige tiltaket er tilbakeført eller når det er gitt en
etterfølgende tillatelse.
2.7. § 32-6 Forelegg og § 32-7 Tvangsfullbyrdelse
I saker som ikke blir løst gjennom en tvangsmulkt blir det nødvendig å vurdere å gå videre til et
forelegg. Etter at forelegget har blitt rettskraftig har bygningsmyndigheten mulighet til å «la de
nødvendige arbeidene utføre» for partens regning, jf. § 32-7 om tvangsfullbyrdelse.
Før en gå så langt som til å utferdige forelegg må kommunen vurdere om den har uttømt alle de
andre mulighetene, gjennom ilegging av tvangsmulkt mv. I henhold til forarbeidene (Ot.prp.nr. 45
(2007-2008) s.355) skal denne muligheten vanligvis bare benyttes i spesielle tilfeller, der det er grunn
til å tro at tvangsmulkten ikke vil ha noen effekt. Forelegg vil være et alternativ der den fastsatte
tvangsmulkten har løpt over lengre tid uten at den ansvarlige motiveres til å rette det ulovlige
forholdet. Tvangsmulkten bør da ha vært fastsatt som en løpende dagmulkt i tillegg til et
engangsbeløp.
En utferdigelse av forelegg skal forkynnes via stevnevitne etter domstolloven § 165. Dvs via politiet.
Ved utferdigelse av forelegg vil parten ha mulighet til å gå til søksmål mot kommunen for å få
forelegget rettslig prøvd. Dersom et søksmål ikke blir reist innen 30 dager fra forkynnelsen vil
forelegget få samme virkning som rettskraftig dom, og pålegget kan gjennomføres av kommunen for
partens regning, jf. § 32-7.
I de tilfellene at et pålegg gjelder forhold som medfører fare for de som oppholder seg i en bygning,
og pålegget ikke er etterkommet innen fastsatt frist, vil det ikke være nødvendig å gå veien om
forelegg for å få det oppfylt. I slike tilfeller kan pålegget tvangsgjennomføres, jf. plan- og
bygningsloven § 32-7 andre ledd. En slik tvangsgjennomføring må skje i henhold til reglene i
tvangsfullbyrdelsesloven. Dette forutsetter at begjæring om tvangsfullbyrdelse settes fram overfor
namsmannen, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 5-2. Slik begjæring kan settes fram når det har gått 2
uker etter at saksøker (kommunen) har sendt skriftlig varsel til saksøkte (parten), jf.
tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18.
2.8. § 32-8 Overtredelsesgebyr
Når saken er avklart – enten ved at ulovligheten er rettet, eller det er klart at pålegg ikke er fulgt –
må det vurderes om det skal ilegges et overtredelsesgebyr. Det avgjørende for dette må være
alvorligheten av overtredelsen/saken. Byggesaksforskriften § 16-2 har kriterier for utmåling av
overtredelsesgebyret – bl.a. kan det legges vekt på hvor alvorlig overtredelsen er. Dette bør være
retningsgivende for når man i det hele tatt går til det skrittet med ileggelse av overtredelsesgebyr
(ellers må gebyret settes så lavt at det er liten hensikt i å operere med dette).
I det tilfellet at den ansvarlige (parten) ved rettskraftig dom eller ved endelig vedtak er frifunnet,
eller han er ilagt strafferettslige reaksjoner eller rettighetstap for forholdet, kan
bygningsmyndigheten ikke ilegge overtredelsesgebyr. Dette er en følge av reglene om forbud mot
dobbeltstraff i den Europeiske Menneskerettighetskonvensjon (EMK) art 6. Dette forbudet gjelder
ikke der parten er dømt eller frifunnet etter annet lovverk enn plan- og bygningsloven. Da vil dette
gjelde et annet forhold i henhold til EMK art 6.
I Sande kommune har det tidligere vært overlatt til byggesaksbehandler å vurdere forholdet til
overtredelsesgebyr. Konsekvensen av dette er at dette sjelden er blitt gjennomført. I Holmestrand
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kommune har dette arbeidet vært lagt på juridisk rådgiver. Dette har sikret en korrekt behandling, da
det her er snakk om komplekse regler. Praksisen fra Holmestrand videreføres i ny rutine.
2.9. § 32-8a Overtredelsesgebyr for brudd på reglene om konsekvensutredninger
Denne bestemmelsen utvider området for overtredelsesgebyr til også å gjelde brudd på reglene om
konsekvensutredning. Det kan gjelde saker der forslagsstiller forsettlig eller uaktsomt har unnlatt å
følge kravene til konsekvensutredning som er gitt i plan- og bygningsloven, jf. § 4-2, eller i forskrift
om konsekvensutredning. Og det kan gjelde saker der forslagstiller forsettlig eller uaktsomt gir
uriktige eller villedende opplysninger i selve konsekvensutredningen.
Det er da planmyndigheten som kan ilegge slikt overtredelsesgebyr. Kommunen må dermed avklare
myndighetsområdet til juridisk rådgiver, med tanke på oppfølging av disse sakene.
2.10.
§ 32-9 Straff
Det må også vurderes om saken er av en slik karakter at det er behov for å anmelde den til politiet. I
et slikt tilfelle vil det ikke være anledning til å benytte ilegging av overtredelsesgebyr (§ 32-8). Se også
§ 32-10 andre ledd. Dette kommer av kravene i den Europeiske menneskerettighetskonvensjon art 6
om forbud mot dobbeltstraff.
For å anmelde saken må skyldkravet være forsettlig eller grovt uaktsomt. Dette er strengere en
skyldkravet ved ilegging av overtredelsesgebyr (forsettlig eller uaktsomt). I tillegg må det være snakk
om en vesentlig overtredelse.
Ved en anmeldelse er det også viktig at bygningsmyndigheten har avklart at de anmeldte forholdene
faktisk er ulovlige. Videre må det være avklart at det foreligger en forsettlig eller grovt uaktsom
overtredelse, som også er vesentlig. Anmeldelsen må også være klar, og den må gi politiet
tilstrekkelige opplysninger, jf. Somb 1998 s.304.
En eventuell anmeldelse av forholdet må skje før det er ilagt overtredelsesgebyr. Dersom
anmeldelsen fører til at den ansvarlige blir straffet etter plan- og bygningsloven § 32-9 vil
bygningsmyndigheten ikke kunne ilegge overtredelsesgebyr, se ovenfor pkt 2.8.
2.11.
§ 32-10 Samordning av sanksjoner – varsling av påtalemyndighet
Etter § 32-10 skal sanksjonene som benyttes stå i rimelig forhold til ulovligheten. Ved utferdigelse av
flere typer sanksjoner må disse samordnes. Dette kan være ilegging av overtredelsesgebyr (§ 32-8)
og tvangsmulkt (§ 32-5).
For å sikre at påtalemyndigheten skal forfølge de alvorligste sakene skal bygningsmyndigheten varsle
påtalemyndigheten (politiet) om saken. Dette gjøres i de alvorlige sakene, som også omfatter brudd
på flere forhold enn plan- og bygningsloven. Bygningsmyndigheten må da ha avklart at det faktisk
dreier seg om en ulovlighet etter plan- og bygningsloven og annet lovverk. Videre må det være
avklart at ulovlighetene er utført med forsett eller grov uaktsomhet, og at overtredelsen er vesentlig.
Bygningsmyndigheten må ha grunn til å tro at det foreligger straffbare forhold etter plan- og
bygningsloven § 32-9 eller annet regelverk, som politiet kan etterforske.
Varsling av påtalemyndigheten er regulert i byggesaksforskriften § 16-3, og regnes som en del av
samordningsplikten etter plan- og bygningsloven § 32-10. Etter byggesaksforskriften § 16-3 skal
kommunen varsle påtalemyndigheten (politiet) dersom kommunen har grunn til å tro at det
foreligger straffbare forhold etter plan- og bygningsloven § 32-9 eller annet regelverk. Slik varsling
bør skje så tidlig som mulig. Disse reglene er videre knyttet til reglene om overtredelsesgebyr, og det
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er i forkant av dette kommunen må vurdere om påtalemyndigheten skal varsles. Nærmere veiledning
om dette er å finne på dibk.no (HO-1/2011 – veiledning til byggesaksforskriften § 16-3).
En varsling av påtalemyndigheten foretas av juridisk rådgiver i samråd med virksomhetsleder.
Dersom kommunen på et tidlig stadie av saken har tilstrekkelige opplysninger om ulovligheten til å
varsle om forholdet til påtalemyndigheten (politiet), bør det opplyses om dette i forhåndsvarslet om
pålegg om retting, jf. pkt 2.3.
2.12.
Klage – utsatt iverksetting
Ved klage på et vedtak om pålegg om retting eller et vedtak om overtredelsesgebyr behandles saken
av juridisk rådgiver.
Ved klagebehandlingen må det vurderes om det er grunnlag for å gi en utsatt iverksetting inntil
klagen er ferdig behandlet, jf. forvaltningsloven § 42. I ulovlighetssaker vil dette gjelde utsatt
iverksetting av vedtaket om retting og tvangsmulkt. Det er først og fremst i forhold til irreversible
tiltak dette er aktuelt. Dette kan være aktuelt der saken gjelder tilbakeføring/riving. Men også
tvangsmulkten må vurderes her. Dersom klager ikke har begjært utsatt iverksetting i sin klagen bør
han forespørres om dette er ønskelig.
En beslutning om utsatt iverksetting er ikke å anse som et enkeltvedtak som kan påklages, men kun
som en prosessledende beslutning. Ved innvilgning av utsatt iverksetting må forholdet være avklart
med virksomhetsleder.
2.13.
Offentleglova
Gjennom hele saken må forholdet til offentleglova vurderes. Det må vurderes om dokumentene eller
bildene må unntas offentlighet, jf. offentleglova § 13 og forvaltningsloven § 13. Og det må vurderes
om dokumentene eller bildene bør unntas offentlighet, jf. offentleglova §§ 14-26.

3. Prioritering av saker
3.1. Bakgrunn
På bakgrunn av reglene i plan- og bygningsloven § 32-1 andre ledd, om at kommunen kan avstå fra
ulovligheter der overtredelsen er «av mindre betydning», har kommunen også en mulighet for å
fastsette en prioritering av ulovlighetene. En slik prioritering gjøres nedenfor, ved å rangere
ulovlighetene i 3 ulike kategorier. Ulovligheter som havner i kategori 3 må anses å være «av mindre
betydning», der kommunen kan vurdere å avstå fra å forfølge ulovligheten.
3.2. Tidligere prioriteringer
Juridisk rådgiver i Holmestrand kommune fikk høsten 2017 i oppdrag å utarbeide forslag til
prioritering av saker om ulovlighet. Dette ble gjort ut fra tre innfallsvinkler: 1) Prioritering ut fra typen
tiltak, 2) prioritering ut fra typen regelbrudd, og 3) prioritering ut fra hensynet til helse, miljø og
sikkerhet. Det er her hensynet til helse, miljø og sikkerhet som til syvende og sist blir avgjørende for
denne prioriteringa. Notatet som da ble utarbeidet ligger vedlagt. Sande kommune har, i tilknytning
til ulovlighetsprosjektet, foretatt en prioritering på bakgrunn av dette, som også ble publisert på
deres nettsider, dette følger også vedlagt.
3.3. Prioritering i virksomheten plan- byggesak og landbruk
Sammenliknet med andre kommuners prioriteringer (f.eks. Bergen kommune) vil det være fornuftig
å revurdere Sande kommunes tidligere prioritering. Denne nye prioriteringa bygger på en mer
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gjennomarbeidet tilnærming. Den er i større grad knyttet til konkrete ulovligheter, og vil være
enklere å gjennomføre. Også denne prioriteringa bygger på hensynet til helse, miljø og sikkerhet.






Kategori 1:
o Ulovlige forhold som kan medføre fare for helse, miljø og sikkerhet
o Ulovlige forhold som kan få samfunnsmessige konsekvenser
o Ulovlige tiltak på/i vernede bygg, brannfarlige bygg, rasfarlige bygninger, og
bygg/anretninger som må sikres
o Mulig ulovlige boenheter knyttet til nye boenheter – må vurderes ut fra forholdet til
brann og sikkerhet
o Ulovlige forhold i strandsonen
Kategori 2:
o Mulig ulovlige boenheter knyttet til eksisterende boenheter – må vurderes ut fra
forholdet til brann og sikkerhet
o Andre forhold ved eksisterende bygg – må vurderes ut fra alder
o Ulovlig arbeid/tiltak som er under utførelse
o Rasfarlige murer
Kategori 3:
o Ulovlig oppførte terrasser, påbygg, boder, murer, levegger og lignende som allerede
er ferdig oppført.

4. Forholdet til tilsyn etter plan- og bygningsloven
4.1. Bakgrunn
Plan- og bygningsloven har flere regler om tilsyn. Det gjelder bl.a. tilsyn i byggesak etter plan- og
bygningsloven kap 25 og tilsyn med eksisterende bygg etter plan- og bygningsloven § 31-7. Det er
også regler om tilsyn med produkter til byggverk etter plan- og bygningsloven § 29-7a.
En sak om ulovlighetsoppfølging innledes ofte ved et tilsyn. Det kan f.eks. være en
bekymringsmelding som gjør det nødvendig å føre tilsyn med et eksisterende bygg eller bygg under
oppføring. Etter tilsynet skrives det en tilsynsrapport, jf. byggesaksforskriften § 15-2. Dersom det ved
tilsynet er avdekket avvik/ulovligheter følges saken opp som en ulovlighetsoppfølging.
I Holmestrand kommune har dette tilsynet (vesentlig plasstilsyn) blitt utført av en
byggesaksbehandler i samarbeid med juridisk rådgiver. Ved avdekking av avvik som det er grunn til å
følge opp skriver byggesaksbehandler et forhåndsvarsel (dette inngår normalt som en del av
tilsynsrapporten som utarbeides). Videre oppfølging overlates til juridisk rådgiver (pålegg om retting).
I Sande kommune har oppfølgingen ikke fulgt samme mønster. Dette har sammenheng med at
ulovlighetsoppfølgingen er organisert som et prosjekt, og at Sande kommune har hatt avtale med
Vestfjorden byggtilsyn for gjennomføring av tilsyn. Fra 01.08.2018 vil ulovlighetsprosjektet i Sande
kommune opphøre. Det vil bli utarbeidet en felles tilsynsstrategi.
4.2. Tilsynsstrategi
Det skal utarbeides en felles tilsynsstrategi for kommunene innenfor rammen av
verskommuneavtalen. Etter milepælsplanen, for sammenslåing av tjenestene plan- byggesak og
landbruk i Holmestrand og Sande kommune, skal denne utarbeides innen 01.01.2019. Som følge av
den nære sammenhengen mellom tilsyn og ulovlighetsoppfølging er det behov for en samordning av
disse. Det må derfor vurderes å opparbeide rutinene for ulovlighetsoppfølging etter vedtak av
tilsynsstrategi, og ved revidering av denne strategien.
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5. Forholdet til saksbehandlingsgebyr (§ 33-1)
I tolkningsuttalelse fra Kommunal- og regionaldepartementet av 04.05.1015 (med referanse
15/1054-2) med utdyping av 10.07.2015 (med referanse 15/1054-4) er det lagt til grunn at
kommunene ikke kan ta eget saksbehandlingsgebyr for ulovlighetsoppfølging. Ulovlighetsoppfølging
anses ikke som en «tjeneste». Et gebyr for dette arbeidet kan først ilegges ved behandling av
etterfølgende søknad om tillatelse til tiltaket. Da har saken resultert i en «tjeneste», og det kan tas et
tilleggsgebyr for ulovlighetsoppfølgingen.
Gebyrreglementene for Holmestrand kommune og Sande kommune er justert for å tilfredsstille
dette. I gebyrreglement for Holmestrand kommune framgår dette tilleggsgebyret av sekkeposten 1.4
(gebyr for saksbehandling etter lovverket nevnt i pkt 1.0 som ikke framgår av dette regulativet). I
gebyrreglementet for Sande kommune framgår dette tilleggsgebyret av pkt 2.9.1, under overskriften
«Ulovlighetsoppfølging». Og i teksten er det sagt at dette gebyret kan ilegges som et tilleggsgebyr
ved behandling av søknad, der saken begynte som ulovlighetsoppfølging. Disse gebyrreglementene
skal samordnes fra 01.01.2019.
I Holmestrand og Sande kommune gjennomføres dette ved at det fastsettes et slikt tilleggsgebyr i
byggesaken. Gebyrets størrelse avklares mellom byggesaksbehandler og juridisk rådgiver. En slik
gebyrsetting vil også være mulig å gjennomføre senere, f.eks. ved ilegging av overtredelsesgebyr.

6. Maler for ulovlighetsoppfølging
Malene for ulovlighetsoppfølging er nå fastlagt og blir lagt inn i de respektive
saksbehandlingssystemene. Dette gjelder utforming av følgende brev/vedtak:
Mal
Vedtak for pålegg om øyeblikkelig stans
Forhåndsvarsel om pålegg om retting og tvangsmulkt
Vedtak med pålegg om retting og tvangsmulkt

Egenerklæring om tilbakeføring
Egenerklæring om sikring
Forhåndsvarsel om overtredelsesgebyr
Vedtak om overtredelsesgebyr

Kommentar
Et muntlig pålegg om øyeblikkelig stans
bekreftes i ettertid skriftlig
Denne malen kan også brukes der det
gjelder pålegg om sikring, jf. plan- og
bygningsloven §§ 28-2, 28-4, 28-5 og 31-3
Dette vedlegges et pålegg om retting
Dette vedlegges er pålegg om sikring

Mal for referat fra tilsyn og tilsynsrapport ivaretas ved utarbeiding av tilsynsstrategi.

7. Sjekkliste
Sande kommune har tidligere utarbeidet sjekkliste i tilknytning til ulovlighetsprosjektet, jf. vedlagte
sjekkliste. Denne sjekklista inneholder også en beskrivelse av framgangsmåte og rutiner for
ulovlighetsoppfølgingen. Disse forholdene blir nå ivaretatt gjennom beskrivelsen ovenfor.
Punkter som direkte gjelder forhold som må sjekkes ut i en sak om ulovlighetsoppfølging er gjengitt
nedenfor. Denne sjekklista bygges ut med punkter fra sjekkliste som er blitt fulgt av Holmestrand
kommune i tilsynssaker, og bearbeides for saker om ulovlighetsoppfølging.
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Sjekkliste for ulovlighetsoppfølging
Kontrollpunkt
Opprett sak i FOKUS/ESA

Forholdet til offentleglova
Prioritet
Gnr/Bnr/adresse
Hjemmelshaver
Seksjonert eiendom
Folkeregisteret
Antall beboere
Bygningstype
Byggemappe sjekket
 Historisk
 Web-sak FOKUS/ESA
Avvik mellom byggemappe og
matrikkel
Forholdet til VA og andre
relevante forhold (f.eks.
kulturminner, naturmangfold)
Befaring
 Notat
Redegjørelse fra
hjemmelshaver
Uanmeldt tilsyn
 Referat
 Foto
Varslet tilsyn
 Referat
 Foto
Tilsynsrapport
Pålegg om øyeblikkelig stans?
Forhåndsvarsel om pålegg om
retting
Vedtak om pålegg om retting
Tvangsmulkt
Forelegg
Tvangsfullbyrdelse
Overtredelsesgebyr
Straff/Varsling av politiet

Ja

Nei

OK

Frist etc

Merknad
Ved avdekking av avvik ved egen
initiert tilsyn. Ved innkommet
bekymringsmelding oppretter arkivet
sak i FOKUS/ESA.
Er det behov for skjerming av
dokumentene?
Har saken en slik prioritet at den skal
forfølges som ulovlighet?
Hentes fra matrikkel/kart
Hentes fra matrikkel
Hentes fra matrikkel

Saken sendes matrikkelansvarlig
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