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Avvisning - Klage på krav om byggetillatelse og gebyr 

Eiendommen gnr/bnr 113/3 
 
Vi har behandlet saken som saksnr 134/20 etter delegert myndighet fra Plan og miljøutvalget. 
 
Vedtak: 
Viser til klage på krav om byggetillatelse og gebyr på eiendommen gnr/bnr 113/3 av 09.09.2020. 
Da klage ble ført på feil sak og saksbehandler, har saken fått lang saksbehandlingstid hos kommunen. 
Dette beklages.  
 
Klage på krav om byggetillatelse og gebyr på eiendommen gnr/bnr 113/3 avvises. Avvisningen 
begrunnes i at krav om byggetillatelse var rettmessig. 
 
Det er riktig at da samdriftsfjøset ble oppført i 2005, var det reglene etter plan- og bygningsloven (pbl.) 
av 1985 som var gjeldende rett.  
 
Det bemerkes at det er søkers, og ikke kommunens ansvar å påse at meldeplikten er overholdt. 
Kommunen har derfor ingen plikt til å påse at byggesøknad foreligger. Dersom det viser seg at et bygg 
er oppført uten at det er søkt om det eller meldt ifra etter pbl. 1985 § 81, plikter kommunen å følge 
opp saken og be om retting, jf. pbl. § 32-1. Et påbud om retting fra kommunens side kan være krav om 
byggesøknad.  
 
Når kommunen blir oppmerksom på at det er oppført et bygg som det ikke er søkt om, skal 
byggesøknad behandles som at bygget ikke er oppført. Da byggesøknad først ble innsendt i 2019, er 
det plan- og bygningsloven av 2008 som kommer til anvendelse.  
 
Det er et lovfestet prinsipp at loven er lik for alle, og at alle like tilfeller skal behandles likt. 
Forglemmelser kan ikke frita tiltakshaver/ansvarlig søker plikten fra ansvar. Da det først ble oppdaget i 
2019 at det ikke forelå en byggesøknad eller melding om tiltaket, er det riktig at det stilles krav om 
byggesøknad. En byggesøknad som mottas etter 2008 skal behandles etter dagens plan- og 
bygningslov.  
 
Klage på gebyr avvises, men gebyret reduseres. Gebyrene er hjemlet i kommunens gebyrregulativ og er 
vedtatt i kommunestyret. Gebyrregulativet er å anse som forskrift, jf. pbl. § 33-1. Gebyret beregnes ut 
fra de gebyrene som var gjeldende på det tidspunktet da søknaden ble mottatt.  
 
 



Siden byggesøknaden ble mottatt 21.11.2019, er det Skaun kommunes gebyrregulativet fra 2019 som er 
gjeldende. Gjennom behandling av saken ble det oppdaget feil anvendelse av gebyrregulativet. Av 
behandlingsgebyr datert 26.06.2020 er gebyret beregnet ut fra Skaun kommunes gebyrregulativ 2020. 
Dette er ikke riktig, og behandlingsgebyret reduseres fra kr. 37 100 til kr. 36 000. 
 
Klage på krav om byggetillatelse og gebyr avvises. Behandlingsgebyret reduseres til kr. 36 000. 
 
Det vises samtidig til søknad om oppføring av redskapshus, referansenummer 19/2779. Da søknad om 
oppføring av redskapshus ble mottatt 21.11.2019, vil også faktura av 26.06.2020 reduseres. Gebyret 
reduseres fra kr. 18 250 til kr. 17 500. Dersom fakturaen er betalt, vil det resterende beløp refunderes.  
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