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Stoppordre etter pbl §32-4

Tilsynsdagen 2.november 2020, Trine Lill Johansen, avdelingsleder for bygge- og 
delesaksbehandling



Agenda

▪ Det rettslige grunnlaget - gå støtt
▪ Strategiplanen
▪ Betydningen av å dra på befaring mm.
▪ Erfaringer fra Trondheim
▪ Tips på slutten



Det rettslige grunnlaget, pbl §32-4

Kommunen som bygningsmyndighet har en lovbestemt plikt (og 

rett) til å forfølge brudd på plan- og bygningsloven, jfr. § 32-1.

Hjemmelen til å utferdige pålegg om umiddelbar stans finnes i pbl. 

§ 32-4:

“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. Om 

nødvendig kan plan- og bygningsmyndighetene kreve bistand av 

politiet for gjennomføring av pålegg om stans.”



Forvaltningslovens, fvl §17

§ 17 fastslår at forvaltningsorganer skal sørge for 

at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak 

fattes. 



Strategiplan for tilsyn



Betydning av å dra på befaring



Når drar vi på befaring?

▪ Uønsket hendelse - eget initiativ
▪ Massemedier tar kontakt - medieoppslag
▪ Naboer/parter varsler
▪ Uanmeldt befaring - iht strategiplanen
▪ Meldt befaring - iht strategiplanen
▪ Opplysningene i saken er ikke tilfredsstillende; 

vi er usikre, vi trenger å vite mer og vi trenger 
et objektivt inntrykk av situasjonen. 



Vår erfaring fra befaringer

▪ Vi drar aldri alene
▪ Vi er oppmerksomme på hvordan vi fremstår i møte 

med tiltakshaver og/eller foretakene
▪ Vi tar alltid bilder
▪ Vi vurderer: 
▪ foreligger en logisk forklaring fra tiltakshaver og/eller 

aktørene? 
▪ Kan situasjonen løses på stedet?

▪ Vi forsøker å være objektive og uhildet
▪ Vi forklarer alltid videre saksgang for å skape 

forutsigbarhet for den som blir berørt



Bruk av umiddelbar stans, pbl §32-4, 
i Trondheim

▪ Ulovlig deponering ved drikkevannskilde
▪ Urene masser på landbruksareal
▪ Oppføring av tiltak uten tillatelse
▪ Brannfarlige boforhold (pålegg om opphør av 

bruk)
▪ Usikrede og farlige byggeplasser



Muntlig umiddelbar stans



Erfaring fra Trondheim - 
massedeponi



Samme deponi, ett år tidligere:



Erfaring fra Trondheim - enebolig



Erfaring fra Trondheim - 
blokkbebyggelse



Tegninger som lå til grunn for 
vedtaket



Vi mottok bekymringsmelding



Vi dro på befaring



Ny søknad og tegninger viser



▪ Ulovlighetsoppfølging krever kunnskap - 
kommunesamarbeid er viktig - del 
gjerne
▪ Maler og prosedyrer gir trygghet og 

retning i forvaltningen 

Takk for 
oppmerksomheten.


