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Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato
13/04451-12 Inger Torild Hågensen 27.02.2014

Gnr 119 bnr 13 - Støyvoll - Varsel om tvangsmulkt

Vi viser til vårt brev av 04.12.1 3 og e-post av 06.03.14.
I brevet og e-posten ber vi om at støyvollen bygges i henhold til godkjenning av
1 4.03.1 3. Samtidig viser vi til Statens vegvesens brev av 07.02.1 3, da tiltaket ved
ferdigstillelse også skal godkjennes av dem.

Det gis pålegg, i henhold til plan- og bygningslovens § 32-3, om at støyvollen
ferdigstilles i henhold til gitt tillatelse så raskt som mulig
Fristen for ferdigstillelse er satt til 04.04.14.

Varsel om tvangsmulkt
Gjennom plan- og bygningslovens § 32-5 har kommunen et virkemiddel 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
reaksjon mot en allerede utført ulovlig handling, er tvangsmulkten utferdiget slik at
adressaten selv kan forhindre at den påløper.

Dere gjøres herved videre oppmerksom på at plan- og bygningsmyndighetene vil
kunne fastsette tvangsmulkt i medhold av plan- og bygningslovens § 32-5. Det vil bli
foreslått å fastsette en løpende tvangsmulkt stor kr 500,-. pr dag. Tvangsmulkten vil
løpe fra fristen for gjennomføring av pålegget dersom dette ikke er etterkommet
innen dette tidspunkt. Forfalt tvangsmulkt vil bli krevet inn uten ytterligere varsel.
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Dere gjøres samtidig oppmerksom på at den løpende tvangsmulkten løper så lenge
pålegget ikke er etterkommet.

Arnt Øybekk Inger Torild Hågensen
Teknikk og miljøsjef Saksbehandler

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Kopi:
Per Ove Siggerud


