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I

SITUASJONEN:

• Tiltak er utført. Kommunal godkjennelse 
mangler.

• Et stort problem: ”Halve landet”? 

– I alle fall 1/3 av eiendommene v Jonsvannet. Rt
2002.209: 159 av 412.

– I Stavanger var det tusener? (TEK10 §12-7. 
Veiledning pk 4: ned til 2 meter) 

– Vi vet ikke alt, langt i fra.



Ulike måter å forholde oss til dette på:

– Vi kan leve godt med det. La ”sovende hunder” ligge

– Eier gjør grep:

• Vil endre matrikkel

• Vil ha ny byggesak om noe annet på denne eiendommen

• Vil selge / ha takst /får reklamasjon fra kjøper

• Vil seksjonere

• Vil ha parkeringsløyve

– Kommunen gjør grep:

• Oppdager v inspeksjon

• Bruker Pbl kap 32: Retting/riving



Mange ulike årsaker til problemet  f.eks:

• Bevisst ikke søkt, men bygget

• Ikke søkt, fått stoppordre, men kjørt på

• Ikke skjønt at måtte søke

• Søkt og fått avslag

• Søkt og forstår at vil komme til å få avslag

• Søkt men søknad ikke ferdigbehandlet

• Søkt og søknaden blir liggende/glemt i kommunen

• Søkt og fått, men bygget annerledes

• Søkt og fått innvilget, men ikke bedt om 
brukstillatelse/ferdigattest

• Søkt og fått innvilget, bedt om …, men ikke ventet



II

RETTSKILDENE

• § 1-6, 2: ”tiltak kan bare skje”: regler og plan

• § 19-2:   avvik kan aksepteres v dispensasjon

• § 32-1:  kommunen skal forfølge ulovligheter, men kan 
gjøre unntak der avvik er av ”mindre betydning”.

• § 32-3: Kreve retting, stansing, riving (=gml §113)

• § 32-6: Gi forelegg: Tvangsgrunnlag (=gml § 114)



• Ot prp 45 (2007-2008): Diskuterer ikke problemer

• men slår fast at skal få søke i etterkant

• Juridisk litteratur: sier lite mer enn forarbeidene

• TEK10: særregler om nedjustering av tekniske 

krav aht til byggets alder/type: Interesseavveining 

• Dommer: Rt 72.54 + 79.219 + 79.341 + 83.608 + 

02.209

• Et generelt tolkningsprinsipp: forholdsmessighet



III

5  VINKLINGER

Først et skille: Formelle og materielle 
feil/mangler

• Formelle mangler:

–Ikke søkt/innvilget/godkjent: Trenger 
saksbehandling.

»Ny søknad

»Begjæring om 
brukstillatelse/ferdigattest

»Omgjøring, uten ny søknadsprosess



–Materielle mangler: Ikke i samsvar med 
lov/forskrift/plan: 5 vinklinger:

a) Overse bagatellene:  § 32-1  avvik av 
”..mindre betydning”. Ikke krav på . Ikke ev

b) Tiltak på eksisterende bygg: § 31-2. 
Toleranse og interesseavveining: ”hvis 
uforholdsmessige kostnader”…”forsvarlig og 
nødvendig for å sikre hensiktsmessig bruk”



c) Full ny behandling :

–Ot prp 45: Denne sjangsen bør parten få

–Rettsgrunnlaget er det samme som ved 

utførelse, og alt er ok. Vedtak. Rettet opp.



Rettsgrunnlaget (lov/forskrift/plan) endres 
under prosessen?

– Endret til gunst: Fv ta til etterretning. Fvl§§ 34; 
legge vekt på nye forhold. Eller 35; omgjøring til 
gunst.  Motsatt: Parten kan trekke og lage ny sak.

– Endret til skade: Problemet. Eikernsaken Rt
79.341. Avveiningen. Utg p i rettens vurdering av 
§114 = 32-6.  Et argumentspørsmål. 



Rt 1979.341: Eikern



• Søkt. Avslått. Bygget likevel

• Mellom kommunalt vedtak og FM-vedtak: 

Nye strengere regler, som FM brukte. Formelt 

ikke kritisert, men avgjørende vektlagt hva 

som hypotetisk kunne skjedd om ikke nye 

regler brukt



• ”Det utslagsgivende for fylkesmannen var imidlertid at 
han så seg nødsaget til å treffe sin beslutning på grunnlag 
av de vedtekter som på det tidspunkt da han hadde saken 
til behandling, var de gjeldende. Etter disse nye vedtekter 
kunne det ikke gis byggetillatelse for hytten.

• Man kan ikke slå fast at fylkesmannens avgjørelse ville 
blitt en annen om han hadde fått saken til avgjørelse på et 
så tidlig tidspunkt at de tidligere vedtekter som ikke 
inneholdt noe forbud mot hyttebygging i området omkring 
Eikeren, var i kraft. Men i og med at fylkesmannen bygde 
sin avgjørelse på de nye og strengere vedtekter, kan jeg i 
hvert fall ikke se bort fra muligheten for at klagen ville 
fått et annet utfall om den var fremmet i rimelig tid.”



d) Dispensasjon § 19-2: Betydningen av 

rettspraksis til fhv § 114 (reelt 113) som 

tilsvarer § 32-6 – altså normen i § 32-3 –

for §19-2 - vurderingen.



– Hvis rettings-/rivingsvedtak opprettholdes: Ikke 

dispensasjon.

– Hvis oppheves: Må vel bety at dispensasjon blir 

gitt



e) Fullt trøkk på § 32- flg:

–Rettingskrav

–Rivingspålegg

–Stansingskrav

–Tvangsmulkt

–Forelegg

–Tvangsgjennomføring

–Overtredelsesgebyr

–Anmeldelse/ Straff

–Samordnet reaksjon - forholdsmessighet



Rt 2002.209: Jonsvannet II



• Ombygget fritidseiendom til bolig. Ikke søkt. 

Oppdaget. Pålagt tilbakeføring = atskillig riving

• Krav om bruksendrings- og byggeløyve. Ikke fått.

• De motstående hensyns løsning: Flertall og mindretall 

avveier ulikt

– Skyld eller uskyld, grunn til å tro, konsekvenser, 

tidsforløpet, mv.

– Flertallet: Respekt og likhet – så får det heller 

koste 



IV

RETTSPRAKSIS - OPPSUMMERT

– Respekt for autoriteten; bygningsmyndigheten, og for 
lovgiveren. ”Utpreget mangel på respekt”

– Lojalitet overfor de lovlydige. Likhetshensyn

– Spekulative luringer skal ”tas”. 

– Skader av tiltaket for naboer og folk flest: Teller lite at ikke 
kan påvises slik skade

– Tap for tiltakshaver: Teller lite endog om tapet er  stort –
hvis burde forutsett risikoen. Tar risk – og får straff

– (Fravær av )Forurensing teller lite når den ikke er der, men 
mye om den muligens kan være der.

– Troen på at ville ha fått lov: Ulik faktisk subsumsjon. 

– Og ”god tro” er ikke lett å konstatere. Stilles ulike krav til 
privat og forvaltning? Rt 2002.209 – Rt 2010.291



V

KONKLUSJON

Differensiert årsaksbilde

Rettskildene: 

Loven løser det ikke direkte.

Liten veiledning i litteraturen

Et argumentasjonsspørsmål. Visse 
typeargumenter hos HR 

Mange løsninger.

En grunnleggende forholdsmessighetsbetraktning 
ved valg av løsning når tiltak mangler formell 

godkjenning. 


