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Gnr. 104 bnr. 27 – Vinterbro – Ulovlig bruk av eiendom – Pålegg om stans av 

arbeid med øyeblikkelig virkning  

 

Det vises til e-post korrespondanse med leder for bygg- og geodataavdelingen og 

leder for hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) i går den 09.10.2014 vedrørende 

steinbrudd, terrengarbeid og gjenbruk av masser på gnr. 107 bnr. 27, Vinterbro.  

 

Representanter for bygg- og geodataavdelingen var på befaring på eiendommen 

fredag 03.10.2014. Det ble under befaringen slått fast at steinbruddet fortsatt er i drift 

(se vedlegg).  

 

I HTM-møte den 22.08.2013 ble det fattet følgende vedtak:  

    «Hovedutvalg for teknikk og miljø avslår i medhold av plan- og bygningsloven § 

20-1 søknad om forlenget driftstid i steinbruddet på gnr. 104 bnr. 27 på vinterbro 

næringspark, da en virksomhet med pukkverk er i strid med reguleringsformålet for 

oppføring av kontor,- lager- og industribygg.»  

    Den midlertidige virksomheten skal være avsluttet innen 01.01.2014, og området 

skal være ryddet for stein, pukk og grus. Eventuelle løse masser i steinbruddets 

ytterkanter skal være fjernet og sikret, slik at området ikke fremstår som rasfarlig».  

 

Vedtaket ble påklaget, men HTM opprettholdt sitt vedtak i møte 07.11.2013. Klagen 

ble deretter senere trukket.  

 

Vedtak av 22.08.2013 gjør seg således fortsatt gjeldende. Dagens drift på 

eiendommen er i strid med dette vedtak, og regnes av denne grunn som ulovlig.   
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Plan- og bygningsloven § 32-4 sier følgende: 

 

    «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» 

 

Per dags dato er arbeidet som foregår på gnr. 107 bnr. 27 i strid med gjeldende 

reguleringsbestemmelser og vedtak fattet i HTM 22.08.2013. Bygg- og 

geodataavdelingen finner av denne grunn å måtte fatte følgende vedtak:  

 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i pbl. § 32-4 gis det pålegg om stans av arbeid med øyeblikkelig 

virkning. Aktørene skal forlate eiendommen umiddelbart og området skal sikres og 

avstenges.  Kommunen skal ha skriftlig bekreftelse på at pålegget er etterfulgt. 

 

 

Dersom dette pålegg ikke etterkommes vil det bli vurdert øvrige sanksjoner. Det 

presiseres at kommunen kan føre uanmeldt tilsyn.  

Om nødvendig vil kommunen be om bistand av politiet for gjennomføring av pålegg 

om stans, jf. pbl § 32-4. 

 

Forhåndsvarsel om tvangsmulkt: 

I henhold til pbl § 32-2, gis det med dette varsel om at bygningsmyndigheten med 

hjemmel i pbl § 32-5, kan fatte vedtak om ilegging av tvangsmulkt, dersom pålegg om 

umiddelbar stans ikke etterkommes og kommunen ikke har mottatt dokumentasjon 

om dette.  

Tvangsmulkten vil bli basert på en konkret skjønnsmessig vurdering, jf. § 32-10. 

Mulkten vil bli vurdert ut ifra ulovlighetens omfang og varighet.  

 

Ansvarlig sine rettigheter:  

Den ansvarlige har rett til å uttale seg før det blir fattet vedtak om ilegging av 

tvangsmulkt, jf. pbl. 32-2 første ledd.  

 

Øvrige sanksjoner: 

Det opplyses om at brudd på plan- og bygningsloven kan medføre straffeansvar, jf. 

pbl. § 32-9. Kommunen vil vurdere om saken skal meldes til politiet.  
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Delegasjon:  

Vedtaket er fattet administrativt etter fullmakt og meddeles i samsvar med 

forvaltningsloven § 27. 

 

Klageadgang: 

Pålegget er et enkeltvedtak og kan påklages til fylkesmannen, jf. forvaltningslovens 

kap. VI og plan - og bygningsloven § 1-9. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag 

brevet kom frem til den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt 

innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket. Den 

skal være undertegnet, angi vedtak det klages over, de endringer som ønskes, og de 

grunner man vil anføre for klagen. Forvaltningsloven § 18 gir partene rett til å se 

sakens dokumenter, dersom ikke annet følger av § 19. 

 

Tiltak:    /   
Tiltakets adresse: Eiendommen 104/27/0/0 har ikke adresse. 
Gnr./bnr./fnr./snr.: 104./27./0./0 
Ansvarlig søker:  

         
Tiltakshaver: Hagen Transport AS, Oppsandsvegen 28, 1400 SKI 
 
 

Med hilsen 

 
 
  
Arve Bekkevard Silje Marie Raad 
Leder av Bygg- og geodataavdelingen Byggesaksbehandler 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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