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Gnr 119 Bnr 13 - Støyvoll mot fylkesvei 156 - Fastsetting av
tvangsmulkt

Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr.: 13/04451-14
Behandlingsrekkefølge Møtedato
Hovedutvalg for teknikk og miljø 08.05.2014

Rådmannens innstilling:
1. I medhold av plan- og bygningslovens § 32-5 og med bakgrunn i pålegg om

retting og varsel om tvangsmulkt, ilegger hovedutvalg for teknikk og miljø
tvangsmulkt stor kr. 500,- per dag. Tvangsmulkten løper fra og med den 01.06.14,
og inndrives hver måned.

2. Tvangsmulkten løper fram til den ansvarlige overfor kommunen skriftlig bekrefter
at pålegget er etterkommet ved at vollen er ferdigstilt i henhold til gitt tillatelse.

Ås, 23.04.2014

Trine Christensen Arnt Øybekk
Rådmann Teknisk sjef

Avgjørelsesmyndighet:
Hovedutvalget for teknikk og miljø

Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalget for teknikk og miljø

Vedlegg:
Vedlegg 1. Situasjonskart og reguleringsbestemmelser, Vedlegg 2. Redegjørelse og
tegninger av støyvoll, Vedlegg 3. Brev fra Statens vegvesen vedrørende støyvoll,
Vedlegg 4. E-post angående retting av utført støyvoll, Vedlegg 5. Varsel om
tvangsmulkt

Øvrige dokumenter som ligger i saken/mappen:
Alle sakens dokumenter

Vedtak i saken sendes til:
Sameiet Svalestien II
Per Ove Siggerud
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SAKSUTREDNING:

Sammendrag:
Det er søkt om og gitt tillatelse til oppføring av støyvoll på gnr 119 bnr 13,
Nessetveien. Støyvollen er ikke bygget som omsøkt, den er høyere, brattere og
bredere.
Det er først gitt varsel hvor det er bedt om at vollen bygges ferdig i henhold til gitt
tillatelse.
Det er videre gitt varsel om at det kan ilegges tvangsmulkt, hvis ikke vollen blir endret
i henhold til gitt tillatelse, med frist for retting den 04.04.14.
Vollen er ikke endret.

Fakta i saken:
Området omfattes av reguleringsplan for Tohellinga syd, R-43, og er avsatt til
kjørevei med veigrunn. Se vedlegg 1.
Det er søkt om og gitt tillatelse til å oppføre støyvoll på eiendommen, den 14.03.13.
Se vedlegg 2, godkjent plassering og tegning. Støyvollen skal også godkjennes av
Statens vegvesen. Se vedlegg 3.
Vollen er bygget for bred. Den ligger over kommunale kummer og slik at det ikke er
tilgang til pumpehuset på eiendommen.
Det er i e-post av 06.01.14 bedt om at vollen endres snarest mulig. Se vedlegg 4. Det
er videre i brev av 27.02.14 varslet om at dagsmulkt vil bli ilagt hvis ikke vollen
endres i henhold til omsøkte tegninger, og gitt tillatelse. Se vedlegg 5.

Økonomiske konsekvenser:
Nei, ikke for kommunen.

Alternativer:
Nei

Vurdering med konklusjon med begrunnelse:
Kommunalteknisk avdeling var med i vurderingen av søknaden, og mente at omsøkt
plassering var grei.
Vollen er derimot bygget slik at kommunalteknisk avdeling ikke kommer til sine
kummer og pumpestasjon. Slik den framstår i dag er den også for bratt til at det vil
være mulig å legge på vekstjord og tilså.
Det er gitt god tid til å endre vollen. Den første e-posten ble sendt den 06.01.14.
Varsel om tvangsmulkt ga en frist for retting til 04.04.14, og det gis nå en ytterligere
frist fram til 31.05.14. Tiltaket skal videre godkjennes av Statens vegvesen.

Gjennom plan- og bygningslovens § 32-5 har kommunen etvirkemiddel for å
fremtvinge at eventuelle pålegg blir etterkommet ved å utstede tvangsmulkt.
Tvangsmulkten er ment å legge et press på hjemmelshaver, tiltakshaver eller de
ansvarlige foretak for å etterkomme et pålegg. Formålet med tvangsmulkt er å
motivere den ansvarlige til å innrette seg lovlig. Vedtaket om tvangsmulkt vil alltid
være et betinget vedtak, der tvangsmulkten kan avverges ved å følge et pålegg om å
innrette seg lovlig. Adressaten vil alltid ha tilstrekkelig frist til å innrette seg etter
pålegget og etterkomme det. Tvangsmulkten har virket etter sin hensikt når den
ansvarlige innretter seg slik at mulkten ikke påløper. I motsetning til straff, som er en
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reaksjon mot en allerede utført ulovlig handling, er tvangsmulkten utferdiget slik at
adressaten selv kan forhindre at den påløper.

Rådmannen vil derfor følge opp varsel om tvangsmulkt og ilegge denne, hvis vollen
ikke er endret innen 31 .05.1 4.

Kan vedtaket påklages?
Ja

Ikrafttredelse av vedtaket:
01 .06.201 4


