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I dom fra Søndre Østfold tingrett i sak mot Sports-Medisinske Produkter Norge AS 
ble kommunens vedtak om forelegg kjent ugyldig. Kommunedirektøren er etter en 
helhetsvurdering kommet til at dommen ikke ankes.   
 
Kommunedirektøren har gjennomgått dommen, og ser det slik:  
 
I de kortfattede domsgrunnene til tingretten er det kun ett forhold ved forelegget som 
er vurdert: Om kommunens begrunnelse for å trekke tilbake midlertidig brukstillatelse 
i 2019 hadde tilstrekkelig lovhjemmel. Dette vedtaket fra 2019 lå til grunn for 
forelegget som kommunen vedtok i 2020. Tingretten konkluderte med at kommunen 
ikke hadde adgang til å kreve et nytt samtykke fra Arbeidstilsynet på dette stadium 
av byggesaken. Retten peker på at sektormyndigheten (Arbeidstilsynet) må følge 
opp brudd på Arbeidstilsynets regelverk og ikke kommunen. 
 
Etter kommunedirektørens syn har tingretten unnlatt å vurdere det vesentlige faktum 
i saken at planløsningen i treningssenteret var endret siden det opprinnelig 
samtykket fra Arbeidstilsynet ble gitt i 2012. Lokalene viste seg ikke å være 
universelt utformet, slik det kreves etter tekniske forskrifter. I denne situasjonen var 
tidligere gitt midlertidig brukstillatelse ikke lenger gyldig. Kommunedirektøren anser 
at såpass vesentlige endringer i planløsningene, som også må antas å berøre 
ansatte, kan ikke godkjennes uten videre, og ikke uten et gyldig samtykke fra 
Arbeidstilsynet. Det tidligere gitte samtykket var ikke lenger gyldig på grunn av 
endringen i lokalene, noe også vitnet fra Arbeidstilsynet redegjorde for under 
rettssaken.  
 
Kommunedirektøren er altså ikke tilfreds med dommen. Selv om bevismateriale og 
juss kan vurderes annerledes av neste rettsinstans, er det etter kommunedirektørens 
oppfatning ikke hensiktsmessig bruk av ressurser å anke dommen.  
Når det gjelder tvangsmulkten som treningssenteret tidligere er ilagt, vurderer 
kommunen at det er en naturlig konsekvens av dommen at denne trekkes tilbake. 
SMP har for øvrig ennå ikke innbetalt noen del av tvangsmulkten 
 



 
 
 
Kommunedirektøren ønsker nå at byggesaken skal komme på rett spor og at det 
som fremdeles gjenstår blir ordnet opp i. Som nevnt er det forhold knyttet til 
forskrifter om universell utforming som SMP må ta tak i før de kan få ferdigattest for 
lokalene. Det vil bli en videre oppfølgning av byggesaken i kommunen.      
 
Kommunedirektøren vil orientere om saken og videre framdrift i utvalg for plansaker 
2. juni, og formannskapet 3 juni.   
 


