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J URIDISK NOTAT VEDRØRENDE VIDERE OPPFØLGING AV ULOVLIGHETSSAK

1 INNLEDNING

Råde kommune har i vedtak av 21.06.10 pålagt eier av gnr. 93 bnr. 67, Finn Krohn, å fjerne
utførte arbeider og tilbakeføre brygge til opprinnelig tilstand.

Grunneier har ikke rettet seg etter pålegget, og kommunen vedtok derfor den 25.06.15 å
utferdige forelegg med følgende ordlyd:

«Råde Kommune utferdiger forelegg til Finn W. Krohn om plikt til å etterkomme pålegg
da han ikke har etterkommet plan - og bygningsmyndighetenes pålegg av 08.09.2010 og
02.02.2011 om å fjerne de utførte arbeidene på sin brygge innen fristen den
13.05.2011.»

Moss tingrett kjente forelegget ugyldig, og kommunen ble dømt til å betale sakens omkostninger.
Bo rgarting Lagmannsrett har i dom av 13.06.17 frifunnet kommunen. Høyesterett har i kjennelse
av 17.10.17 nektet å fremme Krohn sin anke over Lagmannsrettens dom. Forelegget av
25.06.15 er dermed rettskraftig. Saksbehandlingen og vurderingene som er utført a v Råde
kommune i saken, er riktige og rettslig holdbare.

Med bakgrunn i Høyesterett sin kjennelse, fastsatte Råde kommune frist for retting til 01.04.18.

Den 06.03.18 ble det avholdt et møte mellom Krohn og kommunen. Agenda var videre
oppfølging av lagmannsrettens dom. Krohn har i brev av 07.05.18 redegjort for hvilke arbeider
som er utført . K ommunen befarte eiendommen den 23.05.18 for å kontrollere om pålegget var
oppfylt.
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I brev av 29.05.18 redegjorde kommunen for sin vurdering av tiltaket etter befaring. Det er her
forklart hvorfor rettingsarbeidet ikke anses tilfredsstillende utført . Det ble også konstatert at
Krohn har foretatt en delvis utvidelse av bryggen ved å bygge en større betongplatting enn d en
som var der tidligere.

Råde kommune har engasjert Multiconsult for å skissere hva som må gjøres for å få bryggen
tilbake til opprinnelig stand. Konsulentfirmaet har utarbeidet en rapport hvor det beskrives hvilke
arbeider som anbefales utført . Multico nsult har også utarbeidet en kalkyle over
kostnadsrammene, og har beregnet at rettingsarbeidene vil beløpe seg til kr. 1 406 250, - .

Krohn har sendt inn søknad om dispensasjon for å få godkjent bryggen med de endringene som
er utført. Kommunen har i vedta k av 14.03.19 avslått dispensasjonssøknaden. Krohn påklaget
avslaget , og men Fast utvalg for miljø og teknikk i Råde kommune har i vedtak av 23.05.19
opprettholdt avslaget. K lagen er sendt til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse .
Vi kan van skelig se for oss at Fylkesmannen omgjør kommunens avslag i denne saken.

2 OPPGAVEBESKRIVELSE

Råde kommune har bedt Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS å vurdere kommunens adgang
til å gjennomføre retting uten Krohns medvirkning , hvordan tvangsfullbyrdelsen kan
gjennomføres og ansvarsforholdene i forbindelse med rettingsarbeidet. Sentralt i vurderingen er
om kommunen er eksponert for økonomisk ri siko ved å få utført rettingen uten Krohns samtykke.

Også andre handlingsalternative r vurderes , herunder om det kan gis dispensasjon for hele eller
deler av de utførte arbeidene. Råde kommune har særskilt bedt om at det vurderes hvilke
presedensvirkninger e n eventuell dispensasjon kan gi.

3 GJENNOMFØRE RETTING FOR EIERS REGNING

3.1 Forelegg om plikt til å etterkomme pålegg

Plan - og bygningsloven § 32 - 6 gir kommunen hjemmel til å gjennomføre retting for eiers regning
i de tilfeller han ikke etterkommer pålegget:

« Plan - og bygningsmyndighetene kan utferdige forelegg om plikt til å etterkomme på legg
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 se g før
forelegget utferdiges. Forelegget skal gi opplysning om bestemmelsene i andre ledd, og
skal, så langt mulig, forkynnes for den det er rettet mot.
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Den som forelegget er rettet mot kan reise søksmål mot det offentlige for å få forelegget
prøvd. Blir s øksmål 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. »

I foreliggende sak utferdiget Råde kommune et forelegg mot Krohn den 25.06.15. Her ble han
pålagt å etterkomme kommunen sitt pålegg om retting av 08.09.10 om å fjerne de utførte
arbeidene på sin brygge innen fristen den 13.05.11 .

Forelegget har vært gjenstand for domstolsprøving, og Borgarting Lagmannsrett har i dom av
13.06.17 frifunnet kommunen. Krohn anket dommen, men Høyesterett har i kjennelse av
17.10.17 nektet å fremme Krohn sin anke over Lagmannsrettens dom.

Det rettslige utgangspunktet er etter dette at det foreligger et rettskraftig forelegg om retting etter
plan - og bygningsloven § 32 - 6. Fristen i forelegget var satt til 01.04.18.

Krohn har i løpet av 2018 utført noe arbeid med bryggen og har anført at dette er en
tilf redsstillende utbedring i samsvar med pålegget. Råde kommune bestrider dette.

Når det forelegg skal tvangsfullbyrdes, må det være formulert på en måte som klart og entydig
definerer hva som skal gjøre. I brev av 29.05.18 redegjør kommunen for den kontrol len som ble
gjort av rettingsarbeidene. Her fremkommer det at betongen på bryggens sørside er pigget bort,
og at noe av steinen under betongen er fjernet slik at høyden er noe redusert. Imidlertid synes
steinfyllingens utstrekning mot sør og vest å være de n samme som før rettingsarbeidene.

Kommunen skriver videre at på bryggens vestside er betongen pigget bort og noe stein er fjernet
fra fyllingstoppen. Steinfyllingens utstrekning mot vest er imidlertid den samme som før
rettingsarbeidene.

Hva gjelder b ryggens nordside, har kommunen akseptert at betongplaten som lå her før
arbeidene med bryggen i 2003 til 2005, skal reetableres. Under befaring den 23.05.18 målte
kommunen den nye betongplaten. Det ble da konstatert betydelige avvik. Den nye platen er
vese ntlig bredere, høyere og har en annen form både horisontalt og vertikalt. Dette sammenstilt
med kommunens opprinnelige angivelser, gjentatt av Fylkesmannen og senere vurdert av
Lagmannsretten er tilstrekkelig angivelse av hva som skal rettes.

Krohn har i kke rettet seg etter kommunen sine pålegg. Forsøket på å rette er kontrollert av
kommunen, og det er konstatert at rettingsarbeidene ikke er utført i tråd med kommunen sitt
pålegg. Som følge av at pålegget ikke er oppfylt, er Krohn ilagt tvangsmulkt.

Tva ngsmulkten har ikke motivert til oppfyllelse av pålegget. Sammenholdt med at det nå har
gått over 9 år siden pålegget ble fattet uten at Krohn har oppfylt dette, er det vår vurdering at
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det er hensiktsmessig at Råde kommune besørger rettingsarbeidene utfør t for Krohn sin
regning.

3.2 Tvangsfullbyrdelse av forelegg

I plan - og bygningsloven § 32 - 7 første ledd er kommunen gitt hjemmel til å gjennomføre et
rettskraftig forelegg:

« 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 .»

Denne bestemmelsen gir Råde kommune rett til å gjennomføre et pålegg for Krohn sin regning
uten å måtte gå veien om namsmyndighetene.

Forelegg og eventuell tvangsfullbyrdelse av dette, er forbeholdt spesielle tilfeller hvor det er
grunn til å tro at tvan gsmulkt ikke har effekt.

I foreliggende sak har det løpt en tvangsmulkt på kr. 1 000 pr. dag etter 01.09.2010. Krohn har
imidlertid ikke rette t seg etter pålegget. Mulkten utgjør i dag mer enn kr. 670 000, - pluss renter ,
og Råde komm un e har den 08.11.18 tatt utlegg stort kr. 1 100 529, - i eiendom tilhørende Krohn .

Fordi Krohn ikke har etterkommet kommunens forelegg, er de rettslige vilkårene for
tvangsfullbyrd else oppfylt , jf. pbl. § 32 - 7 første ledd .

I henhold til tvangsfullbyrdels esloven § 13 - 14 annet ledd er Krohn ansvarlig for de utgiftene som
påløper for å få pålegget oppfylt. En viktig begrensning er at arbeidene må utføres på en måte
som er økonomisk forsvarlig for at kommunen skal ha rett til refusjon hos Krohn.

Råde kommun e har i innhentet en faglig vurdering fra Multicons u l t som sier noe om hvilke
arbeider som må gjøres og hva en kan forvente at dette koster. Det også laget prinsippskisser
og vurdert hvordan arbeidene med tilbakeføring av bryggen skal utføres. Det legges t il grunn at
Multiconsult sin vurdering er faglig riktig, og dermed at utgiftene som antydes her er forsvarlige
og nødvendige for å oppfylle pålegget. Kommunen kan derfor pådra seg disse utgiftene og
deretter kreve refusjon fra Krohn.

Dersom Krohn ikke be taler frivillig, må kommunen inndrive kravet sitt ved dom og deretter
utlegg.

Etter t vangsfullbyrdelsesloven § 13 - 14 første ledd kan tingretten bestemme at kommunen skal
få tillatelse til å utføre det pålagte (rettingen) på saksøktes bekostning. Bestemme lsen må ses i
sammenheng med pbl § 32 - 7 første ledd som gir hjemmel for at kommunen kan få utført de
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nødvendige arbeidene på saksøktes bekostning uten rettens kjennelse etter tvangsl. § 13 - 14.
Men dersom kommunen vil ha sikkerhet for utgiftene, må den krev e kjennelse etter § 13 - 14.

Råde kommune v/advokat Rønvik fremsatte et slikt krav for Moss tingrett den 24.04.19. Saken
er imidlertid satt i bero i påvente av vår vurdering. Vi anbefaler at tingrettens behandling av
saken begjæres gjenopptatt.

Eieren svar er ifølge tvangsl. § 13 - 14 andre ledd for de utgifter som påløper for å få pålegget
oppfylt. Arbeidet må utføres på en økonomisk forsvarlig måte for å få rett til refusjon fra eier. I
denne sammenheng bør kommunen vurdere å innhente anbud fra minimum to en treprenører.

Tvangsl. § 13 - 14 åpner for at kommunen før arbeidet blir igangsatt, kan kreve kjennelse for
hvilket beløp eieren sannsynligvis vil måtte dekke. Etter kjennelsen må dette beløpet betales
innen 14 dager. En kjennelse i kommunens favør gir grun nlag for utlegg dersom Krohn ikke
betaler frivillig, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7 - 2.

For ordens skyld bør eier varsles om oppstart av arbeid selv om loven ikke eksplisitt krever
dette. Det er også viktig å være oppmerksom på at kommunen eller kommune ns representanter
ikke har rett til å bruke makt mot noen. Dersom eier motsetter seg arbeidet, må
namsmyndigheten bistå.

Når arbeidene er utført bør kommunen sende en begjæring til tingretten og be om at retten
fastsetter det endelige beløpet .

4 ANSVAR FOR RETTINGSA RBEIDET

Råde kommune har bedt om en vurdering av hvem som er juridisk ansvarlig for
rettingsarbeidene dersom disse skal utføres for Krohn sin regning , herunder hvem som har
ansvar ved eventuelle feil og mangler i rettingsarbeidet.

An svarsforholdene blir som i enhver annen byggesak, og en må da følge ansvarsrettssystemet
i plan - og bygningsloven med tilhørende forskrifter.

I søknadsfasen er det kommunens oppgave å kontrollere søknaden mot plan - og
bygningslovgivningen samt å sjekke a t tiltaket er belagt med nødvendig kontroll. Krav som følge
av denne kontrollen kan rettes mot tiltakshaver (ikke så aktuelt i denne saken), ansvarlig søker
eller tiltakshavers hjelpere, jf. pbl. § 32 - 3.

I utførelsesfasen vil tiltakshaver kunne gis pålegg om å rette feil og mangler ved det utførte. Slikt
pålegg kan også rettes mot ansvarlig utførende som nok vil være mest aktuelt . Hvem som er
ansvarlig utførende, vil fremgå av ansvarsoppgaven som føler søknaden om ansvarsrett.
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Dersom det gjøres feil i en ten prosjektering eller utførelse er det de foretakene som har hatt
ansvarsrett innenfor fagområdet som skal svare for dette . Pålegg om retting kan bare gis
innenfor vedkommende sitt ansvarsområde slik det fremgår av ansvarsoppgaven. Alle
ansvarlige vil ha en ansvarsforsikring som dekker eventuelle krav som følge av prosjektering
eller utførelse.

4.1 Tiltakshaver

Om og hvilke plikter grunneier kan pålegges som tiltakshaver i et tilfelle hvor kommunen lar
utføre arbeid for hans regning, er ikke direkte regulert i lovens ordlyd eller forarbeider og
forskrifter til loven. Vi har tilskrevet departementet for en avklaring, men dette er vår foreløpige
vurdering:

Tiltakshaver er «den person eller foretak tiltaket utføres på vegne av», jf. plan - og loven § 23 - 2.
Det e r ikke tvilsomt at arbeidet utføres på vegne av Krohn.

Som et utgangspunkt er tiltakshaver ansvarlig for at tiltak utføres i samsvar med de krav som
følger av bestemmelser gitt i eller i medhold plan - og bygningsloven. Dette følger av § 23 - 1.

Å tilbake føre bryggen er betinget av at prosjektering og utførelse forestås av ansvarlige foretak.
De ansvarlige foretakene overtar da deler av det ansvaret tiltakshaver ville hatt dersom tiltaket
ikke var belagt med ansvar. Ansvarlige foretak vil blant annet ha an svaret for at tiltaket er
prosjektert og utført i samsvar med krav gitt i eller i medhold av plan - og bygningsloven.

Tiltakshaver sitt ansvar vil være begrenset. Han har ansvar for å f remskaffe nye ansvarlige
foretak ved opphør eller andre endringer i an svarsrettene , herunder også ansvar for å iverksette
kontroll av tiltaket dersom dette kreves. Tiltakshaver er videre ansvarlig for innbetaling av
eventuelt byggesaksgebyr, og han kan være adressat for eventuelle pålegg som kommunen gir.
Dette følger av SAK 10 § 12 - 1.

4.2 Ansvarlig søker

Å tilbakeføre bryggen er et søknadspliktig tiltak etter plan - og bygningsloven § 20 - 1.
Søknadsplikten hjemles i bestemmelsens bokstav b (vesentlig endring av tiltak) og i
bestemmelsens bokstav e (riving).

Plan - og bygningsloven § 20 - 3 krever at søknad, prosjektering og utførelse av slike tiltak skal
forestås av foretak med ansvarsrett.

Ansvarlig søker sitt ansvar er regulert i plan - og bygningsloven § 23 - 4. Etter denne
bestemmelsen skal a nsvarlig søker være bindeleddet mellom tiltakshaver og kommunen.
Oppgaven er å sørge for at tiltaket er belagt med ansvar, og omfatter ikke arbeidsoppga vene
eller dokumentasjonens innhold.
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Ansvarets innhold er presisert i SAK10 § 12 - 2. I tillegg til ansvar for søknadens innhold og
dokumentasjon, pålegger byggesaksforskriften ansvarlig søker blant annet å sørge for
nabovarsling og å motta og videreformid le tillatelser, vilkår og pålegg til de ansvarlige foretak .

4.3 Ansvarlig prosjekterende

Ansvarlig prosjekterende sitt ansvar er regulert i plan - og bygningsloven § 23 - 5 . Etter denne
bestemmelsen skal a nsvarlig prosjekterende påse at prosjekteringen utføres s lik at tegninger
og beregninger samsvarer med lov, forskrifter og øvrige bestemmelser for tiltaket.

SAK10 § 12 - 3 har utfyllende bestemmelser for ansvarlig prosjekterende. I motsetning til
funksjonen ansvarlig søker, kan det være flere ansvarlige prosjekt erende med ulike faglige
ansvarsområder. Dette fremgår bl.a. forutsetningsvis av byggesaksforskriften § 12 - 3 bokstav e.
Ansvarlig prosjekterende har også ansvar for underleverandør er som ikke har egen ansvarsrett .

4.4 Ansvarlig utførende

Ansvarlig utførende sitt ansvar er regulert i plan - og bygningsloven § 23 - 6 . Etter denne
bestemmelsen har ansvarlig utførende ansvar for den faglige gjennomføringen av arbeidene og
at disse er i samsvar med prosjekteringen. Ansvarlig utførende har som hovedregel ikke ansvar
f or feil i prosjekteringen, men har likevel en aktsomhetsplikt dersom han ser eller burde ha sett
at prosjekteringsgrunnlaget strider imot plan - og bygningslovgivningens krav .

Ansvarlig utførende må derfor sette seg inn i prosjekteringsmaterialet og samme nholde dette
med byggetillatelsen. Det fremgår av forarbeidene at aktsomhetsplikten først og fremst
innebærer en plikt til å informere ansvarlig søker og/ eller tiltakshaver eller eventuelt det
ansvarlige kontrollforetaket. Ved alvorlige overtredelser som ikke blir rettet vil
informasjonsplikten også omfatte varsel til kommunen.

Den ansvarlig utførende s itt ansvar er regulert av supplerende bestemmelser i SAK10 § 12 - 4.
Ansvaret omfatter ansvar for underleverandør uten egen ansvarsrett. Der det er flere ansvarlig
utførende har disse en gjensidig plikt til å avklare grensene for ansvarsområdene mellom seg.

4.5 Råde kommune sitt ansvar og mulig økonomisk risiko

Spørsmålet her er om Råde kommune, ved å tvangsfullbyrde etter § 32 - 7, eksponeres for
økonomis k ansvar.

Et potensielt økonomisk ansvar må begrunnes med at kommunen selv anses for å være
tiltakshaver, og dermed ansvarlig etter byggesaksforskriften § 12 - 1.

§ 23 - 2 definerer tiltakshaver som «den person … tiltaket utføres på vegne av» . I denne saken
vil kommunen besørge arbeidene utført på vegne av Krohn, og det kan ikke være tvilsomt at
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Krohn er tiltakshaver selv om det ikke er han som bestiller arbeidene. Dette fordi tiltaket utføres
på vegne av ham.

§ 32 - 7 sier kommunen kan «la de n ødvendige arbeider» bli utført «for regning av den som
dommen eller forelegget er rettet mot» . At kommunen kan «la» de nødvendige arbeider bli utført
for Krohn sin regning, tilsier at kommunen sitt ansvar er begrenset til å tillate arbeidene utført.

At a rbeidene blir utført «for regning» av Krohn, må også tas til inntekt for at det er han som skal
anses for å være tiltakshaver. Bestemmelsen er kun ment å regulere tvangsgjennomføring av
et pålegg, og den nevner at kommunen også påtar seg det ansvaret en ti ltakshaver skal ha.

Samtidig byr ordlyden i §§ 23 - 2 og 32 - 7 på en viss tvil. Spørsmålet om hvem som skal anses
for å være tiltakshaver er heller ikke løst i lovens forarbeider eller i praksis.

Krohn har tidligere motsatt seg rettingsarbeidet og heller ikke ful g t kommunen sitt pålegg. Det
kan derfor ikke utvetydig konkluderes med at arbeidet utføres «på vegne av» ham, når
arbeidene i realiteten må utføres med tvang.

Bestemmelsene må leses i lys av at kommunen etter § 32 - 1 har plikt til å forfølge ulovligheter.
Oppfølging og reaksjoner som følge av ulovligheter er et viktig ledd i å sikre at loven følges, jf.
§ 1 - 1 og Ot. prp. Nr. 45 (2007 - 2008) side 162. I foreliggende sak, hvor resultatet vil kunne gi
uønskede presedensvirkning, er det sæ rlig viktig at allmennheten oppfatter at kommunen har
en adekvat reaksjon på det ulovlige tiltaket.

For kunne gjennomføre lovens formål på en effektiv måte er det lite hensiktsmessig dersom
kommunen påføres en økonomisk risiko gjennom tvangsfullbyrdelse. Et slikt resultat vil
vanskeliggjøre mulighetene for tvangsfullbyrdelse og kan neppe ha vært lovgivers intensjon.

Tvangsfullbyrdelse av et pålegg er et inngripende og alvorlig virkemiddel. Dersom øvrige
virkemidler som tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ikke resulterer i at det ulovlige forholdet
opphører, tilsier ikke lovens system at tvangsfullbyrdelse som siste utvei skal kunne påføre
kommunen ytterligere økonomisk risiko.

Etter vår vurdering er det en klar overvekt av hensyn som taler for at Krohn s om eier av bryggen
må anses som tiltakshaver. Vi vil likevel understreke at spørsmålet om hvem som er tiltakshaver
ikke er endelig løst i praksis. Som nevnt ovenfor har vi bedt departementet om en endelig
avklaring på spørsmålet .

Fordi søknaden er belagt med ansvar, er tiltakshaver sitt ansvar uansett begrenset. Dette
reduserer også kommunen sin potensielle risiko, dersom den må betraktes som tiltakshaver .
Ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende vil ha ansvar innenfor sine
respekt ive ansvarsområder, og eventuelle feil ved prosjektering eller utførelse vil foretakene
selv måtte bære risikoen for.
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Som tiltakshaver vil kommunen være ansvarlig for å fremskaffe nye foretak ved opphør av
ansvarsretter, innbetaling av byggesaksgebyr, eve ntuell adressat for pålegg fra
bygningsmyndighetene og ansvarlig uavhengig kontroll dersom dette besluttes.

Det anbefales at kommunen gjør grundige vurderinger når aktuelle foretak velges, slik at man
er trygg på at foretakene innehar nødvendig kunnskap og kompetanse. Dette vil redusere
risikoen for feil og mangler ved arbeidene som gjøres, og dermed også redusere kommunen sin
økonomiske risiko. Det må også tas høyde for at bryggeanlegget ligger svært utsatt til for vær
og vind og at tilnærmet årlig vedli kehold er påkrevet for grunneier når arbeidet er tilbakeført.

4.6 Alminnelig erstatningsansvar

Det foreligger en avgjørelse fra Sivilombudsmannen hvor kommunen sitt økonomiske ansvar
ved bruk av tvangsgjennomføring er belyst. Avgjørelsen finnes i SOM - 1999 - 10 5 (1999 s. 326) .

I denne saken hadde Åseral kommune fjernet en ulovlig oppført hytte ved å brenne den ned.
Ved nedbrenningen av hytten hadde kommunen også brent en del inventar som stod i hytten,
noe ved og en vedbod som stod utenfor.

Ombudsmannen fant grunnlag for å kri tisere kommunens handlemåte. Kommunen sin
saksbehandling i forbindelse med beslutningen om å brenne hytten var kritikkverdig.
Beslutningen om å velge brenning fremfor riving var ikke godt nok utredet , det var uheldig at
klager ikke ble varslet om tidspunkt et for tvangsforretningen. Det var også kritikkverdig at
kommunen ikke i tilstrekkelig grad fjernet inventar forut for brenningen, og at det inventaret s om
faktisk var fjernet, ble påført skade fordi det var for dårlig sikret. Kommunen fikk også kritikk fo r
å brenne opp vedboden uten å ha tvangsgrunnlag for dette.

I saken uttalte Ombudsmannen at «de alminnelige krav som tvangsfullbyrdelsesloven stiller til
forsvarlighet og varsomhet, vil gjelde for den fremgangsmåten bygningsmyndighetene videre
følger ved gjennomføringen av vedtaket» .

På bakgrunn av mangelfull utredning av alternative rettingsarbeider og med usikkerhet knyttet
til avgjørelsesgrunnlaget, ble kommunen anbefalt erstatningsansvarlig overfor parten.
Ombudsmannen mente kommunen burde erstatte l øsøre, ved og bod. Erstatningsansvaret ble
knyttet til mangelfull utredning og gjennomføring av rettingsarbeidet , og erstatningsgrunnlaget
bygget alminnelig ulovfestet erstatningsansvar.

I vår sak i motsetning til ombudsmannsaken, er retting utredet, ret tskraftig tvangsgrunnlag
foreligger og det er ikke andre materielle verdier som går tapt. Vi råder likevel Råde kommune
til å innhente alternative pristilbud samt varsle grunneier i god tid før arbeidet iverksettes.
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5 DISPENSASJON

For å avslutte saken om de ulovlige byggearbeidene er det et alternativ at kommunen gir
dispensasjon for å la bryggen ligge som omsøkt, eventuelt at det gis dispensasjon for mindre
utbedringsarbeider.

Krohn har sendt inn søknad om dispensasjon for å beholde bryggen med de endr ingene som
er utført. Kommunen har i vedtak av 14.03.19 avslått dispensasjonssøknaden. Krohn har
påklaget avslaget og klagen er sendt til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse .
Dersom avslaget blir stadfestet av fylkesmannen, kan kommunen li kevel åpne opp for at Krohn
sender inn en revidert søknad.

Det er vår faglige vurdering at Råde kommune bør være ytterst varsom med å gi dispensasjon
i denne saken. Det ulovlige forholdet har pågått over en årrekke, og tiltakshaver har vist liten
vilje til å rette seg etter kommunens pålegg. I stedet for å fjerne de ulovlige tiltakene, har Krohn
den senere tid utvidet bryggen ytterligere.

5.1 Presedensvirkninger

Dersom kommunen velger å gi dispensasjon gjennom en revidert søknad , vil dette få
presedensvirkning for andre sammenlignbare saker .

Det ville etter vår vurdering fremstå som uheldig utad at e n ulovlighetssak som har pågått over
mange år får sin løsning ved at kommunen gir dispensasjon. Dette er egnet til å svekke
allmennhetens tillit t il at kommunen forfølger ulovligheter slik de er pålagt etter plan - og
bygningsloven § 32 - 1 .

I tillegg til å gi presedensvirkninger i ulovlighetssaker, vil en dispensasjon gi presedensvirkninger
i andre dispensasjonssaker. En dispensasjon vil kunne bidra til ytterligere privatisering av
strandsonen i strid med de hensyn byggeforbudet i disse områdene er ment å ivareta.

6 OVERTREDELSESGEBYR

O vertredelsesgebyr er en administrativ sanksjon med et som skal virke som en straff mot en
uønsket handling. Overtredelsesgebyr kan, i motsetning til tvangsmulkt etter § 32 - 5, ilegges
også etter at det ulovlige forholdet har opphørt. Plan - og bygningsloven § 32 - 8 regulerer
overtredelsesgebyr .

Det er vår vurde ring at Råde kommune bør vurdere å ilegge Krohn et overtredelsesgebyr .

Krohn kan ilegges overtredelsesgebyr fordi han har latt utføre et tiltak uten at det foreligger
tillatelse etter plan - og bygningsloven, jf. § 32 - 8 bokstav b.
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Dersom kommunen skal i legge overtredelsesgebyr, må Krohn først få et skriftlig forhåndsvarsel
og gis anledning til å uttale seg innen en frist som ikke er kortere enn 3 uker.

V arsel om overtredelsesgebyr kan sendes allerede nå. Et varsel vil kunne motivere Krohn til å
gjøre e t nytt forsøk på å oppfylle pålegget om retting. I varselet er det hensiktsmessig å opplyse
om hvor stort overtredelsesgebyret kan bli. Etter at varselet er gitt , står kommunen fritt til å
beslutte om overtredelsesgebyr faktisk skal ilegges.

U tmåling av overtredelsesgebyret må følge reglene i Byggesaksforskriften av 2010 (SAK10)
kapittel 16. Kommunen må være oppmerksom på at overtredelsesgebyret skal fastsettes til inntil
halvparten av de oppgitte beløpsgrensene fordi Krohn er en privatperson.

Ved utmåling og begrunnelsen for beløpets størrelse er det et vektig moment at saken har pågått
siden 2010, uten at Krohn har rette t seg etter kommunen sitt pålegg. At de ulovlige arbeidene
er utført i strandsonen, med de særlige hensyn som skal tas her, v irker skjerpende. At
kommunen velger å gi overtredelsesgebyr kan ha en preventiv virkning for å unngå at andre
ikke bygger ulovlig i strandsonen.

Ta kontakt med undertegne de dersom det er ønskelig å diskutere saken ytterligere eller dersom
det er andre forhold som kommunen ønsker vurdert.

Med vennlig hilsen
Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS

ØISTEIN SANDSTÅ JACO BSEN NINA KIBSGAARD
Advokat MNA Advokat MNA / Partner

f
f


