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Tilbakemelding på klage på manglende tilsyn, samt orientering om status på 
sak, Raudsand 

Eiendom (gnr/bnr/fnr/snr): 240 / 50 / 0 / 0  
Ansvarlig søker: NORCONSULT AS 
Sektormyndighet: MILJØDIREKTORATET 
Annen interessent: FORENINGEN JEG VELGER MEG ET GIFTFRITT NESSET 
Ekstern høringsinstans: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE 
Ekstern høringsinstans: FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL 
Ekstern høringsinstans: STATENS VEGVESEN REGION MIDT MOLDE KONTORSTED 
Ekstern høringsinstans: FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV I MØRE OG ROMSDAL 
Ekstern høringsinstans: FRILUFTSRÅDET NORDMØRE OG ROMSDAL 
Tiltakshaver: VEIDEKKE INDUSTRI AS 

Vi viser til epost mottatt 11.11.20 og epost mottatt 07.10.20 vedrørende mulige ulovlige byggearbeider 
ved Raudsand.  

I eposten datert 11.11.20 klages det på at fristen for å komme med en tilbakemelding i forvaltningsloven 
ikke er holdt, samt at man ikke har gitt innsyn i kommunens dokumenter.  

I eposten av 07.10.20 er det anført at det er gjennomført et ulovlig tiltak på Raudsand. Det anføres også 
at kommunen må gi dagbøter til Bergmesteren Raudsand AS og Veidekke Industri AS inntil området er 
tilbakeført til opprinnelig stand. Det kreves også innsyn i all kommunikasjon mellom kommunen og 
grunneier i denne saken dersom kommunen ikke har gitt skriftlig tillatelse til bygging av veg. Slik 
kommunen tolket den siste setninger var dette kommunikasjonen knytte til saken som ble påpekt, altså 
knyttet til de ulovlige tiltakene.  

Siden kommunen ikke har noen slik kommunikasjon eller andre dokumenter er det ingenting å gi innsyn 
i. Man ber også om å bli orientert om en eventuell søknad om tillatelse i ettertid. Med bakgrunn i at
kommunen ikke har noen dokumenter å gi innsyn i var det heller ingen dokumenter som kunne
oversendes til dere. Dersom det er eventuelt andre saker dere ber om innsyn i ber vi om en avklaring på
det.



2 

Det er i eposten av 07.10.20 fremmet en anførsel om at det er gjennomført ulovlige tiltak på en 
eiendom. Eventuelle ulovlige tiltak følges opp av kommunen i henhold til plan- og bygningsloven kapittel 
32. Det anføres i eposten at kommunen må gi dagbøter til Bergmesteren Raudsand AS og Veidekke
Industri AS inntil området er tilbakeført til opprinnelig stand. Til det vil kommunen påpeke at regelverket
knyttet til et eventuelt pålegg med dagsbøter som det skisseres i eposten er svært strengt og det er en
omfattende prosess å eventuelt skulle vedta et slikt pålegg.

En slik prosess starter med at kommunen først må avdekke om det er gjennomført et ulovlig tiltak og 
om dette tiltaket eventuelt er en overtredelse av mindre betydning, jf. Plan. Og bygningslovens § 32-1.  
Deretter må kommunen gjennomføre et tilsyn i henhold til plan- og bygningslovens § 25-1, samt 
veileder fra Direktoratet for byggkvalitet (Dibk). Et slikt tilsyn må varsles først til de partene som tilsynet 
gjennomføres mot, og ved et tilsyn med et eventuelt ulovlig tiltak vil dette være grunneier.   

Dersom et tilsyn skulle avdekke at det er gjennomført et søknadspliktig tiltak må kommunen gi 
grunneier mulighet til å søke om tillatelse i ettertid. En slik søknad må behandles slik den ville blitt 
behandlet dersom tiltaket ikke var gjennomført, dette betyr at det ikke skal tale til søkers fordel at 
tiltaket er gjennomført, men det skal heller ikke brukes mot søker at tiltaket er gjennomført. Dersom en 
slik søknad eventuelt ble avslått har søker samme rettigheter som i en vanlig sak til å påklage vedtaket 
og få saken sin behandlet hos fylkesmannen.  

Dersom fylkesmannen opprettholder kommunens vedtak kan kommunen varsle pålegg om fjerning og 
eventuelt tvangsmulkt i henhold til plan- og bygningslovens § 32-2. Dersom tiltaket ikke fjernes kan 
kommunen fatte pålegg om retting og tvangsmulkt med en viss frist til å etterkomme pålegget, jf. Plan- 
og bygningslovens §§ 32-3 og 32-5. Dette er enkeltvedtak som igjen kan påklages av partene og som 
deretter må behandles av fylkesmannen.  

Dersom et eventuelt pålegg ikke etterkommes kan kommunen utferdige forelegg om plikt til å 
etterkomme pålegg dersom pålegget ikke etterkommer pålegget innen en fastsatt frist, jf. Plan- og 
bygningslovens § 32-6. Den som forelegget er rettet mot kan reise søksmål mot det offentlige for å få 
pålegget prøvd og pålegget kan da prøves i alle rettsinstanser. Dersom det ikke rettes søksmål eller etter 
at pålegget er prøvd i rettsvesenet kan plan- og bygningsmyndigheten med hjemmel i plan- og 
bygningslovens § 32-7 gjennomføre en tvangsfullbyrdelse.  

Deres anførsel om at man må ilegge dagbøter kan følgelig ikke etterkommes da dette eventuelt kun kan 
gjøres relativt langt ut i en prosess knyttet til et eventuelt ulovlig tiltak.  

Som dere kan se ovenfor er ulovlighetsoppfølging en svært omfattende prosess, men den starter med et 
tilsyn for å få avklart hva som er gjennomført og om det som er gjennomført er et søknadspliktig tiltak 
etter plan- og bygningsloven. Deres anførsler om ulovlige tiltak er registrert som en tilsynssak hos 
kommunen med saksnummer BYGG-20/01787, men kommunen har ikke gjennomført tilsyn i saken på 
nåværende tidspunkt. Det er ikke en frist for når kommunen må gjennomføre et tilsyn, det vil si at det 
ikke er krav om at kommunen skal gjennomføre et tilsyn innen en vist frist slik det er for en rekke andre 
saker som behandles etter plan- og bygningsloven. Det å eventuelt ikke gjennomføre et tilsyn, eller ikke 
gjennomføre et tilsyn innen et vist tidspunkt er en prosessledende beslutning og kan følgelig ikke 
påklages. Kommunen kan følgelig ikke oversende deres klage til fylkesmannen da det ikke eksisterer et 
vedtak å påklage.  

Kommunen har for øyeblikket mottatt flere hundre anførsler om mulige ulovlige tiltak og alle vil bli fulgt 
opp, men kommunen må prioritere sakene. Sakene prioriteres i tråd med kommunens strategi for tilsyn 
og opp følging av ulovlige tiltak. Øverst prioriteres de saken hvor det er akutt fare for tap av liv og helse, 
dette er ofte saker hvor det er ulovlige boenheter eller hybler uten rømningsveier, boliger der det har 
vært brann knyttet til ulovlige boenheter, bygninger eller andre tiltak som har rast sammen eller som vil 



3 

rase sammen innen kort tid og hvor det oppholder seg mennesker i eller i umiddelbar nærhet til tiltaket, 
samt tiltak som gjennomføres på ustabil grunn/kvikkleire. Deretter prioriteres sakene etter der det er 
fare for tap av liv og helse, men der denne ikke er akutt. Kommunen prioriterer også saker med stor 
allmenn preventiv effekt, slik som tiltak i sårbare områder, f.eks. i naturreservat, nasjonalparker, 
verneområder o.l. Kommunen er også pålagt av Direktoratet for byggkvalitet å prioritere tilsyn med at 
krav til at kvalifikasjoner er oppfylt i tiltaket, og at krav til produktdokumentasjon av byggevarer er 
oppfylt.  

Kommunen har vurdert innsendt anførsel om ulovlige tiltak og har kommet frem til at det ikke er akutt 
fare for tap av liv og helse, at det ikke er fare for tap av liv og helse, at tiltaket ikke gjennomføres i et 
naturreservat eller andre tilsvarende områder, tiltaket faller heller ikke inn under de områdene 
kommunen er pålagt å prioritere tilsyn med av Dibk. Kommunen vil følgelig gjennomføre tilsyn i denne 
saken, men siden tiltaket ikke er innenfor ett av de prioritere områdende i kommunens tilsynsstrategi er 
ikke dette en sak kommunen kan gjennomføre tilsyn med umiddelbart. Det at kommunen ikke 
gjennomfører et tilsyn er som sagt ikke et enkeltvedtak, men en prosessledende beslutning, og kan 
følgelig ikke påklages.  

Når det kommer til anførselen om tidsfrist på å komme med en tilbakemelding innen en måned i 
henhold til forvaltningsloven § 11 a viser denne til enkeltvedtak og som nevnt ovenfor er det i denne 
saken ikke snakk om et enkeltvedtak og denne fristen gjelder følgelig ikke.  

Henvendelser kan gjøres til saksbehandler Gudrun Holm. Vennligst oppgi saksnummer BYGG-20/01787 
ved alle henvendelser.  

Med hilsen 

Molde kommune 
-------------- 
Overingeniør 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 

Mottakere: 
NORGES MILJØVERNFORBUND 
NORGES MILJØVERNFORBUND, --------------- 




