
Meeting Book: Tvedestrand kontrollutvalg (30.11.2017) 

Tvedestrand kontrollutvalg 

Date: 2017-11-30T09:00:00 

Location: Møterommet 3 etg. 

Note: 

 

   



Saksliste
 

Møteinnkalling 

4/17 Godkjenning av møteinnkalling 30.11.2017 3

 

Møteprotokoll 

4/17 Godkjenning av protokoll fra møtet 21.09.2017 4

 

Saker til behandling 

22/17 Saksbehandling i Helse og omsorg - Tvedestrand kommune 17 

23/17 Orientering om andre tertialrapport 2017 og budsjett 2018 32 

24/17 Justering av grense på Skjærgårdsparken og fradeling av 2 parseller Askerøybukta 87 

25/17 Møte- og arbeidsplan 2018 Tvedestrand kontrollutvalg 132 

26/17 Orientering fra revisor 30.11.2017 134 

27/17 Eventuelt 30.11.2017 135



4/17 Godkjenning av møteinnkalling 30.11.2017 - 17/00167-19 Godkjenning av møteinnkalling 30.11.2017 : Godkjenning av møteinnkalling 30.11.2017

 

 

1 

 

Arkivsak-dok. 17/00167-19 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Tvedestrand kontrollutvalg 30.11.2017 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av møteinnkalling 30.11.2017 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkallingen godkjennes. 
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Arkivsak-dok. 17/00167-20 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Tvedestrand kontrollutvalg 30.11.2017 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll fra møtet 21.09.2017 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møtet 21.09.2017 godkjennes. 

 

 

 

Vedlegg:  

- Protokoll Tvedestrand kontrollutvalg 21.09.2017 
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Møteprotokoll  
 

Tvedestrand kontrollutvalg 

 
Dato: 21.09.2017 kl. 9:00 
Sted: Møterommet 3. etg 
Arkivsak: 17/00167 
  
Til stede:  Svein Hansen (leder), Birger Eggen, Linn Zwilgmeyer 
  
Møtende 

varamedlemmer: 
 

  
Forfall:  Gregert Gliddi, Liv Damsgård Tomter 
  
Andre: Hovedrevisor Ivar Aanonsen 

Assisterende rådmann Øyvind Johannesen 

Enhetsleder Svein Dale sak 17/17 

Innkjøpskoordinator Emma Smeland Nygårdseter sak 15/17 

Enhetsleder Helene Tveide sak 14/17 
  
Protokollfører: Sander Haga Ask 
  

 

 

 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

3/17 17/00167-13 Godkjenning av møteinnkalling 21.09.2017 3 

Møteprotokoll 

3/17 17/00167-14 Godkjenning av protokoll fra møtet 04.05.2017 4 

Saker til behandling 

14/17 17/13410-1 
Tilsyn med helse- og omsorgstjenester til mennesker med 

utviklingshemming 
5 
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2015 
6 
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17/17 16/06602-13 Kontroll av boplikten og oppfølging av bopliktsaker 8 
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Overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon 2017 Tvedestrand 
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10 
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Tvedestrand, 21.09.2017 

 

 

Svein Hansen         Sander Haga Ask 

Kontrollutvalgsleder        Sekretær 
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Møteinnkalling 

3/17 Godkjenning av møteinnkalling 21.09.2017 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 21.09.2017 3/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Møteinnkallingen godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Møteinnkallingen godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

3/17 Godkjenning av protokoll fra møtet 04.05.2017 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 21.09.2017 3/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Protokoll fra møtet 04.05.2017 godkjennes. 

 

 

Møtebehandling 

 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Protokoll fra møtet 04.05.2017 godkjennes. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

14/17 Tilsyn med helse- og omsorgstjenester til mennesker med 

utviklingshemming 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 21.09.2017 14/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget tar saken til orientering og ønsker å bli orientert når avvikene er blitt lukket. 

 

 

Møtebehandling 

Enhetsleder Helene Tveide orienterte om tilsynet og iverksatte tiltak. Hun svarte på spørsmål 

fra kontrollutvalget. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar saken til orientering og ønsker å bli orientert når avvikene er blitt lukket. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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15/17 Oppfølgingen av forvaltningsrevisjon om offentlige anskaffelser fra 

2015 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 21.09.2017 15/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget tar rapporten om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonen om offentlige 

anskaffelser til etterretning og ber om å bli orientert om gjenværende tiltak våren 2018.  

 

 

Møtebehandling 

Innkjøpskoordinator Emma Smeland Nygårdseter orienterte om administrasjonens oppfølging 

av forvaltningsrevisjonen  

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar rapporten om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonen om offentlige 

anskaffelser til etterretning og ber om å bli orientert om gjenværende tiltak våren 2018. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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16/17 Oppfølging av forvaltningsrevisjonen Barnevernet Øst i Agder 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 21.09.2017 16/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget anser første rapportering etter forvaltningsrevisjonen Barneverntjenesten Øst 

i Agder å være tilfredsstillende. 

 

Senest i kontrollutvalgets første møte i 2018 bes rådmannen gi kontrollutvalget en skriftlig 

tilbakemelding om hvordan vedtaket og rapportens anbefalinger er fulgt opp og hvilken effekt 

dette arbeidet har gitt. 

 

 

Møtebehandling 

Assisterende rådmann Øyvind Johannesen orienterte om oppfølgingen av 

forvaltningsrevisjonen om Barnevernet Øst i Agder og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget anser første rapportering etter forvaltningsrevisjonen Barneverntjenesten Øst 

i Agder å være tilfredsstillende. 

 

Senest i kontrollutvalgets første møte i 2018 bes rådmannen gi kontrollutvalget en skriftlig 

tilbakemelding om hvordan vedtaket og rapportens anbefalinger er fulgt opp og hvilken effekt 

dette arbeidet har gitt. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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17/17 Kontroll av boplikten og oppfølging av bopliktsaker 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 21.09.2017 17/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Svein Dale orienterte om kontrollen av boplikter og status i aktuelle saker. Han svarte på 

spørsmål fra utvalget.  

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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18/17 Budsjett kontroll, tilsyn og revisjon 2018 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 21.09.2017 18/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret: 

 

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for 2018 for kontroll, tilsyn og revisjon i 

Tvedestrand kommune med en ramme på kr 921 000. 

 

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via 

formannskapet. 

 

 

Møtebehandling 

Sekretariatet og revisjonen orienterte om forslaget til budsjett for 2018. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret: 

 

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for 2018 for kontroll, tilsyn og revisjon i 

Tvedestrand kommune med en ramme på kr 921 000. 

 

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via 

formannskapet 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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19/17 Overordnet revisjonsstrategi regnskapsrevisjon 2017 Tvedestrand 

kommune 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 21.09.2017 19/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Kontrollutvalget tar den overordnede revisjonsstrategien for 2017 til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Hovedrevisor Ivar Aanonsen orienterte om overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 

2017. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Kontrollutvalget tar den overordnede revisjonsstrategien for 2017 til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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20/17 Orienteringer fra revisor 21.09.2017 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 21.09.2017 20/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

Hovedrevisor Ivar Aanonsen orienterte om oppfølgingen av overordnet revisjonsstrategi og 

bemanningen i revisjonen. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak. 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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21/17 Eventuelt 21.09.2017 

 
Behandlet av Møtedato Saksnr 

1 Tvedestrand kontrollutvalg 21.09.2017 21/17 

 

 

Forslag fra sekretariatet: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Møtebehandling 

1. Kontrollutvalgets saker behandlet i kommunestyret 
a. Rapport forvaltningsrevisjon Barneverntjenesten Øst i Agder  

2. Neste møte blir 30.11.2017 kl. 09.00 

3. Eventuelt 

a. Assisterende rådmann Øyvind Johannesen orienterte om den økonomiske 

situasjonen i kommunen.  

b. Henvendelse fra Allaug Wisth om Skjærgårdsparken og fradeling av tomter. 

Kontrollutvalget diskuterte henvendelsen. Utvalget har ikke fått tid til å sette 

seg inn i saken og vil ta stilling til henvendelsen i neste møte. 

 

Votering 

Enstemmig for forslag til vedtak- 

 

Vedtak  

Saken tas til orientering. 

 

[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 17/15018-2 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Tvedestrand kontrollutvalg 30.11.2017 

 

 

 

   

 

 

Saksbehandling i Helse og omsorg - Tvedestrand kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget har mottatt to henvendelser fra Tvedestrand Fremskrittsparti ved Yngve Werner Monrad 

datert 18.10.2017. Disse henvendelsene vil bli kort redegjort for og behandles i samme sak siden begge 

omhandler saksbehandling av helse og omsorgstjenester. 

 

I den ene henvendelsen anmodes det om at kontrollutvalget ser nærmere på om kommunen følger 

regelverkets når det kommer til å gi skriftlige vedtak på søknader om plass på sykehjemmet og i 

hjemmesykepleien. Tvedestrand Fremskrittsparti skriver videre at kontrollutvalg i andre kommuner 

foruroligende ofte har funnet brudd på regelverket og at søker ikke har fått skriftlig vedtak.  

 

I den andre henvendelsen anmodes det om at kontrollutvalget gjennomgår rutinene og behandlingen av 

søknader om Brukerstyrt personlig assistanse (Bpa). Det står videre at bakgrunnen for dette er 

avisoppslag og personlige henvendelser Avslutningsvis bes det også om at kontrollutvalget ser på hvorfor 

kommunen nekter å inngå avtaler med private firmaer om levering av Bpa-tjenester.  

 

Saksopplysninger: 
Målet for saksbehandling og tildeling innenfor de kommunale helse- og omsorgstjenestene er at det skal 

tilbys riktige tjenester til rett tid og i tilstrekkelig omfang. Tjenestene er ofte av stor betydning for pasient, 

bruker og pårørende, og kommunalt ansatte som arbeider med saksbehandling og tildeling av helse- og 

omsorgstjenester forvalter et stort ansvar på vegne av myndighetene. God saksbehandling er viktig for å 

kvalitetssikre tildelingen av tjenester. Det viktig er at brukerens behov blir tilstrekkelig utredet, at 

brukeren gis mulighet for medvirkning, at rettssikkerheten for øvrig ivaretas og at saksbehandlingen 

ivaretar grunnleggende personvernhensyn. Disse hensynene må balanseres mot hensynet til en effektiv 

forvaltning og riktig bruk av offentlige ressurser. 

 

Forvaltningsloven har en rekke bestemmelser som bidrar til å sikre at tjenestene som tildeles oppfyller 

kravene til forsvarlighet. Blant annet stilles det krav om at forvaltningen foretar nødvendige 

undersøkelser for å sikre at vedtak og tjenester bygger på korrekt og tilstrekkelig informasjon. Et annet 

sentralt prinsipp i forvaltningens saksbehandling er at partene skal gis mulighet til å bli hørt i spørsmål 
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som berører dem. Videre er det et krav etter pasient- og brukerrettighetsloven at brukeren skal kunne 

medvirke ved utformingen av tjenestetilbudet. 

 

Det fremgår av helse- og omsorgstjenesteloven § 2-2 at forvaltningslovens regler gjelder for 

saksbehandlingen av helse- og omsorgstjenester som plass på institusjon eller sykehjem og brukerstyrt 

personlig assistanse. Denne innebærer at det skal fattes enkeltvedtak med de rettigheter dette medfører 

som for eksempel krav om forsvarlig utredrning og enkeltvedtaket skal være skriftlig så sant dette ikke av 

praktiske grunner er særlig byrdefullt for forvaltningsorganet. Det skal også orienteres om begrunnelsen 

for vedtaket, partsrettigheter og klagemuligheter.  

 

 

Personlig assistanse etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b er bistand av 

både praktisk og personlig art. Bestemmelsen omfatter hjelp til alminnelig egenomsorg og personlig stell, 

også kalt personrettet praktisk bistand. Videre omfattes praktisk bistand til nødvendig rengjøring og 

annen nødvendig hjelp til alle dagliglivets praktiske gjøremål i hjemmet og i tilknytning til 

husholdningen. Hvis det er hensiktsmessig, skal tjenesten også innebære opplæring i dagliglivets 

praktiske gjøremål. For å oppfylle målsettingen om et aktivt liv i samvær med andre, jf. helse- og 

omsorgstjenesteloven § 1-1, må også tiltak utenfor hjemmet inkluderes. Også støttekontakt omfattes av 

begrepet personlig assistanse. Disse bestemmelsene er grunnlaget for å beregne omfanget av timer som 

tildeles den enkelte bruker, men setter ikke en ytre ramme for hva brukeren bruker assistenten 
 

Administrasjonen er invitert til kontrollutvalgets møte for å orientere om kommunens 

saksbehandlingsrutiner og tildeling av Bpa-tjenester. 

 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
I den gjeldende plan for forvaltningsrevisjon er neste prosjekt i pleie og omsorg med mulige temaer som 

ressursbruk, kvalitet og saksbehandlingsrutiner. Revisjonen har gitt uttrykk for at de kan starte neste 

prosjekt relativt raskt hvis utvalget ønsker det. Med tanke på at det i henvendelsen ikke er gitt konkrete 

eksempler kan det bli vanskelig for kontrollutvalget å vurdere hvorvidt kommunen overholder 

saksbehandlingsreglene. Kontrollutvalget bør derfor vurdere om neste forvaltningsrevisjon skal omhandle 

saksbehandlingsrutiner i pleie og omsorg. 

 

I henvendelsen anmodes det også om at kontrollutvalget må se nærmere på hvorfor kommunen nekter å 

inngå avtaler med private firmaer om levering av Bpa-tjenester. Sekretariatet anser dette som en politisk 

sak som heller bør tas opp i kommunestyret. Så lenge kommunestyret ikke har fattet vedtak om at private 

leverandører skal benyttes er det etter sekretariatets vurdering ikke en sak for kontrollutvalget.  

 

 

Vedlegg:  

- Rundskriv I-9/2015 Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 

- Henvendelse av 20.10.2017 – Anmodning om gjennomgang av søknader om plass på sykehjem 

- Henvendelse av 20.10.2017 – Anmodning om gjennomgang av Bpa søknader 
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Rundskriv 
 

Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo 

Telefon: 22 24 90 90 E-post: postmottak@hod.dep.no 

 

 

 

Landets kommuner 

Landets fylkesmenn 

Helsedirektoratet 

Statens helsetilsyn 

 

 

 

 

Nr. I-9/2015 Vår ref 15/4398 Dato 18.12.2015 

   

 

Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 

1. INNLEDNING 

Den 1. januar 2015 trådte § 2-1 d i pasient- og brukerrettighetsloven om rett til brukerstyrt 

personlig assistanse i kraft.   

 

Brukerstyrt personlig assistanse er et viktig bidrag til likeverd, likestilling og 

samfunnsdeltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand. For 

personer i denne situasjonen betyr BPA mye for muligheten til yrkesdeltakelse, utdanning og 

et aktivt og selvstendig liv. Rettighetsfestingen av BPA er begrunnet i et ønske om å sikre 

mennesker med stort behov for praktisk bistand en større mulighet til å ta ansvar for eget liv 

og egen velferd.  

 

I forbindelse med rettighetsfestingen er det reist flere spørsmål om hva som ligger i 

rettigheten og hvor langt denne går. Særlige spørsmål kan oppstå i forholdet mellom 

rettigheten og annen lovgivning, og i forholdet til kommunens øvrige ansvar etter helse- og 

omsorgstjenesteloven. De ulike problemstillingene som kan dukke opp må avgjøres konkret 

på bakgrunn av de regler og hensyn som gjør seg gjeldende. Gjennom rettighetsfestingen har 

lovgiver imidlertid gitt et tydelig signal om prioritering av de verdier som BPA bygger på. 

 

Departementet understreker at overfor brukere som faller utenfor rettigheten, har kommunen 

en plikt til å ha et tilbud om BPA, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-8. Momenter som 

bør vektlegges i denne vurderingen er blant annet om BPA vil gi personen mulighet til 

studier, arbeidsdeltakelse el., eller for øvrig må antas å kunne bidra vesentlig til brukerens 

livskvalitet. 
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I arbeidet med dette rundskrivet har departementet bl.a. lagt til grunn rundskriv I-20/2000 – 

Brukerstyrt personlig assistanse og rundskriv I-15/2005 - Brukerstyrt personlig assistanse 

(BPA) – utvidelse av målgruppen. I tillegg vil departementet vise til at Helsedirektoratet har 

gitt ut "Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA" (IS-2313). Opplærings-

håndboken gir god veiledning om ordningen, og en rekke praktiske eksempler på hvordan 

spørsmål som kan oppstå med ordningen kan løses. Departementet vil også peke på pasient- 

og brukerrettighetsloven § 3-1 første ledd som slår fast at det ved utforming av tjenestetilbud 

etter helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-2 første ledd nr. 6 og § 3-8 om BPA, skal legges 

stor vekt på hva pasient og bruker mener. Det vises i denne sammenheng videre til helse- og 

omsorgstjenesteloven § 3-10 som slår fast at kommunen skal sørge for at representanter for 

pasienter og brukere blir hørt ved utformingen av kommunens helse- og omsorgstjeneste. 

 

2. OM RETTIGHETSBESTEMMELSEN 

2.1 Rett til tjenester etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a 

En forutsetning for rett til BPA er at brukeren har rett til nødvendige helse- og 

omsorgstjenester fra kommunen, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a andre ledd.  

Begrepet «nødvendige helse- og omsorgstjenester» er å forstå som nødvendig hjelp med en 

forsvarlig standard, basert på en individuell helse- og sosialfaglig vurdering av behov. 

 

De tjenestene som bruker har rett til å få organisert som BPA er personlig assistanse, herunder 

praktisk bistand og opplæring og støttekontakt, samt avlastning for foreldre med 

hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne, jf. helse- og omsorgstjeneste-

loven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstavene b og d. Det er innholdet i og formålet med bistanden 

personen har behov for, som vil være avgjørende for om personens tjenestebehov gir grunnlag 

for rett til BPA. 

2.2 Nærmere om tjenester som omfattes av rettigheten 

Personlig assistanse etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b er 

bistand av både praktisk og personlig art. Bestemmelsen omfatter hjelp til alminnelig 

egenomsorg og personlig stell, også kalt personrettet praktisk bistand. Videre omfattes 

praktisk bistand til nødvendig rengjøring og annen nødvendig hjelp til alle dagliglivets 

praktiske gjøremål i hjemmet og i tilknytning til husholdningen. Hvis det er hensiktsmessig, 

skal tjenesten også innebære opplæring i dagliglivets praktiske gjøremål. For å oppfylle 

målsettingen om et aktivt liv i samvær med andre, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 1-1, 

må også tiltak utenfor hjemmet inkluderes. Også støttekontakt omfattes av begrepet personlig 

assistanse. Disse bestemmelsene er grunnlaget for å beregne omfanget av timer som tildeles 

den enkelte bruker, men setter ikke en ytre ramme for hva brukeren bruker assistenten til, jf. 

omtalen av dette under avsnitt 4.1. 

 

Helsetjenester er ikke omfattet av rettigheten. Selv om helsetjenester ikke kan kreves 

organisert som BPA, vil det ofte kunne være hensiktsmessig, og i samsvar med intensjonen i 

ordningen, at kommunen legger enkle helsetjenester inn i BPA-ordningen dersom dette er 

forsvarlig og brukeren ønsker det. En god rettesnor kan være at det folk til vanlig gjør selv, 

bør også en assistent kunne gjøre så lenge det skjer innenfor forsvarlighetskravets ramme. Det 
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må vurderes konkret om det er nødvendig med bistand av kvalifisert helsepersonell, om 

ufaglærte assistenter kan dekke brukerens bistandsbehov på en forsvarlig måte, eller om det er 

behov for andre tjenester i tillegg til BPA. 

 

Rettighetsbestemmelsen omfatter også avlastningstiltak for personer med foreldreansvar for 

hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne. Også når det gjelder 

avlastningstiltak er eventuelle helsetjenester i tiltaket unntatt fra retten til BPA-organisering. 

På samme måte som ved BPA-organisering av personlig assistanse, kan imidlertid kommunen 

velge å legge «enkle helsetjenester» inn i ordningen der det er hensiktsmessig og forsvarlig. 

2.3 Øvre aldersgrense for rett til BPA 

Når en person fyller 67 år, er vedkommende ikke lenger omfattet av rettigheten. 

Departementet legger imidlertid til grunn at BPA ofte vil være en hensiktsmessig måte å 

organisere tjenester på også til brukere over 67 år. Departementet vil i denne sammenheng 

understreke at overfor brukere som faller utenfor rettigheten, har kommunen en plikt til å ha 

et tilbud om BPA, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-8. Dette gjelder også når brukeren er 

over 67 år. En eventuell avvikling av BPA-ordningen når brukeren fyller 67, må varsles og 

planlegges i god tid, slik at overgangen til et annet tjenestetilbud skjer på en forutsigbar og 

forsvarlig måte for brukeren. Dersom en BPA-ordning skal kunne avvikles på dette 

grunnlaget, må kommunen kunne dekke brukerens behov på en forsvarlig måte gjennom 

andre tjenester. På vanlig måte må også selve endringen være forsvarlig.  En BPA-ordning 

kan ikke avvikles i vedtaksperioden under henvisning til at personen har fylt 67 år, med 

mindre personen selv ønsker dette.  

2.4 Stort og langvarig behov for tjenester  

Retten til BPA er knyttet opp til et konkret timebehov. Kommunen skal fastlegge hvor mange 

timer personlig assistanse, eventuelt avlastning, det er behov for i det enkelte tilfelle. Dersom 

kommunen vurderer brukerens bistandsbehov til minst 32 timer per uke, og 

rettighetsbestemmelsens øvrige vilkår er oppfylt, vil vedkommende i utgangspunktet ha en 

rett til å få den personlige assistansen, eventuelt avlastningen, organisert som BPA. 

 

Brukere med et tjenestebehov på mellom 25 og 32 timer per uke vil også ha rett til BPA, med 

mindre kommunen kan dokumentere at slik organisering vil være vesentlig mer 

kostnadskrevende. Dette vil bero på en konkret helhetsvurdering der størrelsen på kostnaden 

ved BPA-organisering sammenlignes med de ressurser kommunen ellers ville brukt i den 

konkrete sak. Det er kostnadene ved et individuelt utformet tjenestetilbud som må legges til 

grunn ved sammenligningen. Kommunen må gjøre rede for hvordan den har kommet frem til 

at BPA-organisering vil medføre vesentlig økt kostnad for kommunen. 

 

Det fremgår av forarbeidene til rettighetsbestemmelsen at den ikke bør føre til en fordeling av 

kommunens ressurser som går på bekostning av brukere som faller utenfor rettigheten. 

Timeantallet ved BPA skal derfor i utgangspunktet være det samme som om tjenestene ikke 

var organisert som BPA. Retten til BPA berører med andre ord i utgangspunktet ikke 

tjenestemengden til brukeren. Hvis brukerens bistandsbehov er uforutsigbart eller varierende 

fra uke til uke, vil det være det gjennomsnittlige timebehovet som må legges til grunn ved 

vurderingen av om vedkommende har rett til BPA. Dersom deler av personens bistandsbehov 

kan dekkes på en forsvarlig måte ved bruk av for eksempel velferdsteknologiske løsninger, 
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kan dette tas med i vurderingen av timebehovet. Timer til administrasjon av BPA-ordningen, 

eller til eventuell bistand med dette, regnes ikke med ved rettighetsvurderingen.  

 

Når avlastningstimer skal beregnes, er det det gjennomsnittlige antall timer avlastning som 

personene med foreldreansvaret har behov for i uken, som er avgjørende. Dersom 

avlastningen tidligere har vært gitt i form av f.eks. døgnopphold i avlastningsbolig, må det 

ved søknad om BPA gjøres en ny konkret vurdering av avlastningsbehovet i form av timer pr. 

uke. Avgjørelsen av hvor mye avlastning som er nødvendig må bygge på en helhetlig 

kartlegging av den enkelte families behov og muligheter. I vurderingen av avlastningsbehovet 

vil det også være relevant å se hen til foreldrenes/pårørendes arbeidsforpliktelser. 

2.5 Unntak ved behov for flere enn én tjenesteyter og nattjenester 

Rett til BPA omfatter ikke tjenester som krever flere enn én tjenesteyter til stede eller 

nattjenester, med mindre brukeren kontinuerlig har behov for slike tjenester. Det vil si at 

dersom brukere har et punktvis behov for to eller flere tjenesteytere til stede, vil det bare være 

de timene der brukeren har behov for én tjenesteyter som skal legges til grunn ved 

rettighetsvurderingen. Dersom brukeren ut fra dette har rett til BPA i de timene det er 

tilstrekkelig med én tjenesteyter, vil tjenestebehovet på tidspunkter med behov for to eller 

flere kunne dekkes for eksempel ved at assistenten og en annen tjenesteyter samarbeider, eller 

ved at brukeren får hele sitt assistansebehov dekket innenfor BPA-ordningen. Kommunen må 

vurdere konkret og i samråd med brukeren hvilken løsning som er mest hensiktsmessig. 

 

Dersom brukeren har behov for punktvise nattjenester, har ikke vedkommende rett til BPA i 

dette tidsrommet. Om natten må bistandsbehovet dekkes i form av øvrige helse- og 

omsorgstjenester fra kommunen. 

 

Dersom brukers hjelpebehov er slik at det er kontinuerlig behov for flere enn én tjenesteyter, 

eller kontinuerlig én-til-én bemanning om natten, vil brukeren ha rett til å få disse tjenestene 

organisert som BPA. 

 

3. ORGANISERING OG DRIFT AV BPA 

3.1 Forsvarlighetskravets rammer for organiseringen av BPA 

Det er et grunnleggende prinsipp innenfor helse- og omsorgstjenestene at de tjenester som 

tilbys og ytes skal være forsvarlige, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1. Dette gjelder 

også når tjenestene ytes innenfor en BPA-ordning.  

 

Der det ut fra en forsvarlighetsvurdering er behov for miljøfaglig eller annen fagkompetanse i 

den daglige tjenesteytingen, må kommunen stille krav om at det ansettes personer med 

nødvendig kompetanse. Dette vil for eksempel kunne gjelde for personer med kognitive 

funksjonsnedsettelser eller psykiske lidelser, og for personer som har et utviklingsbehov som 

skal ivaretas i den daglige tjenesteytingen. I slike tilfeller kan kravet til forsvarlighet i 

tjenestetilbudet blant annet føre til at assistentstillingene må utlyses med høyere lønn. 

Kommunen må i slike tilfeller bruke de ressurser som er nødvendig for å sikre at BPA-

ordningen blir forsvarlig. Dersom utgiftene i form av direkte lønnskostnader overstiger et gitt 
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innslagspunkt, kan kommunen søke refusjon fra toppfinansieringsordningen for 

ressurskrevende helse- og omsorgstjenester. 

 

Kommunen kan ikke organisere seg bort fra sitt overordnede ansvar for at regelverket følges 

ved ytelse av kommunale helse- og omsorgstjenester. Kommunen må derfor ha systemer og 

rutiner som sikrer at tjenestene som ytes er forsvarlige, og at regelverket for øvrig overholdes, 

også der arbeidsgiveroppgaven er lagt til privat tjenesteleverandør. Helhetlige og koordinerte 

tjenester tilsier at kommunen må gi tjenesteleverandør den informasjon som er nødvendig og 

relevante for tjenesteytingen, herunder tjenestevedtaket, eventuell informasjon om andre 

tjenester brukeren mottar, tiltaksplan mv. 

 

Hvis kommunen har grunn til å tro at ordningen driftes uforsvarlig eller på andre måter i strid 

med regelverket, må dette følges opp i nødvendig utstrekning, i første omgang i dialog med de 

involverte. Hvis det ikke vurderes som mulig å sikre forsvarlig tjenesteyting og forsvarlige 

arbeidsforhold innenfor en BPA-ordning, må kommunen sørge for at brukerens rett til 

nødvendige helse- og omsorgstjenester oppfylles på annen måte enn ved tjenester organisert 

som BPA.  

 

Dersom det i en sak ikke vurderes som mulig å sikre forsvarlig tjenesteyting og forsvarlige 

arbeidsforhold innenfor en BPA-ordning, vil tjenestetilbudet ikke kunne organiseres som 

BPA, selv om bruker fyller vilkårene etter rettighetsbestemmelsen. Kommunen må da i tett 

samarbeid med brukeren søke å finne alternative løsninger som kan ivareta brukers behov. 

Departementet vil imidlertid understreke at det påhviler kommunene et ansvar å sikre at 

brukerens rettigheter blir oppfylt, og at det er kommunen som har bevisbyrden ved påstand 

om at en BPA-organisering av tjenestene ikke er mulig innenfor kravet til forsvarlige 

tjenester. Dette vil være et rettsanvendelsesskjønn som fylkesmannen kan prøve fullt ut ved 

en eventuell klage. 

3.2 Om arbeidsgiver 

Kommunen avgjør i utgangspunktet den overordnede organiseringen av sitt eget tilbud om 

BPA. 

 

Arbeidsgiveransvaret kan ligge hos kommunen, hos en privat tjenesteleverandør eller hos 

brukeren. Med unntak av at kommunen ikke kan pålegge brukeren selv å være arbeidsgiver, 

er beslutningen om hvem som skal være arbeidsgiver omfattet av kommunens frihet til å 

organisere tjenestene. Kommunens beslutning om dette kan ikke påklages. I samsvar med 

bestemmelsen i pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1 første ledd bør det legges stor vekt på 

hva brukeren mener i spørsmålet om hvem som skal være arbeidsgiver. Det vises i denne 

sammenheng videre til helse- og omsorgstjenesteloven § 3-10 som slår fast at kommunen skal 

sørge for at representanter for pasienter og brukere blir hørt ved utformingen av kommunens 

helse- og omsorgstjeneste. 

 

Dersom kommunen ønsker å benytte private tilbydere av BPA, kan dette gjøres ved å benytte 

tjeneste-konsesjonskontrakter, jf. forskrift om offentlig anskaffelser § 1-3 annet ledd. Bruk av 

tjenestekonsesjonsavtaler gir bruker mulighet til å velge mellom ulike leverandører av BPA. 

Norsk Standard har utarbeidet en standardavtale med vedlegg til bruk mellom kommuner og 
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private og ideelle tjenesteleverandører (NS8435), som dekker de viktigste områdene i 

kontraktsforholdet og som kan benyttes til å regulere forholdet mellom partene. 

 

Arbeidsgiver har hovedansvaret for arbeidsforholdet til assistentene, jf. arbeidsmiljøloven § 2-

1. Det innebærer at arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidsmiljølovens bestemmelser 

overholdes. Før kommunen eventuelt lar bruker være arbeidsgiver i ordningen, er det viktig at 

brukeren gjøres oppmerksom på hvilke forpliktelser som følger med å være arbeidsgiver. Det 

må gjøres en vurdering av om bruker er skikket, kompetent og tilstrekkelig motivert til å påta 

seg dette ansvaret. Når arbeidsgiveransvaret ivaretas av brukeren selv, vil særreglene i 

forskrift av 5. juli 2002 nr. 716 om husarbeid, tilsyn og pleie i privat arbeidsgivers hjem eller 

hushold normalt gjelde. Forskriftene fastsetter hvilke av arbeidsmiljølovens bestemmelser 

som gjelder for et slikt arbeidsforhold, herunder regler om arbeidsavtale, arbeidstid og fritid, 

lønn, oppsigelse og avskjed etc.  

 

Det er arbeidsgiver som ansetter og eventuelt sier opp eller avskjediger assistenter, og som har 

ansvaret for at gjeldende lovverk følges for slike prosesser. Det er også arbeidsgiver som har 

ansvaret for at assistentene er egnet til å utføre arbeidet tilfredsstillende. Ved eventuell 

uenighet i spørsmålet om hvem som skal ansettes, har arbeidsgiveren det siste ordet. God 

personkjemi mellom bruker og assistent er imidlertid viktig, og arbeidsgiver bør legge stor 

vekt på brukers ønsker ved rekrutteringen.  

 

Etter arbeidsmiljøloven § 15-7 kan en arbeidstaker ikke sies opp uten at det er saklig 

begrunnet i virksomhetens, arbeidsgiverens eller arbeidstakerens forhold. Om det er grunnlag 

for oppsigelse vil blant annet avhenge av hvilken tilrettelegging som er gjort fra arbeidsgivers 

side, og for eksempel om arbeidstakeren er tilbudt annet arbeid i virksomheten. Når det 

gjelder oppsigelse på grunn av arbeidstakerforhold, er terskelen høy. Oppsigelse begrunnet i 

manglende kjemi mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, vil som regel være ugyldig. 

3.3 Om arbeidsledelse 

Arbeidsleder har ansvaret for den daglige driften av ordningen, herunder for organisering og 

innhold i tjenesten i tråd med brukers behov. Viktige elementer i arbeidslederrollen er å 

definere eget behov, medvirke ved valg av assistenter og delta ved ansettelser, lære opp og 

veilede assistenter i hvordan hjelpen skal gis, sette opp og følge arbeidsplaner og turnus, 

kontrollere timelister og sørge for vikarer ved ferieavvikling og sykdomsfravær.  

 

Det må forutsettes at arbeidsleder har kjennskap til de grunnleggende reglene om arbeidsmiljø 

og ansattes rettigheter, og kan drifte ordningen i tråd med den opplæring og veiledning som 

gis ved arbeidslederkurs. Kommunen må lære opp brukeren slik at han eller hun kan ivareta 

det ansvaret som arbeidslederrollen medfører på en måte som også ivaretar assistentenes rett 

til et forsvarlig arbeidsmiljø.  

 

Brukere som har en kognitiv funksjonsnedsettelse, psykisk sykdom eller er mindreårig, eller 

av andre grunner ikke kan ivareta arbeidslederoppgavene selv, er også omfattet av 

rettighetsbestemmelsen. Arbeidslederrollen ivaretas da av andre personer på vegne av eller i 

samarbeid med brukeren. Hvem som kan ivareta arbeidslederrollen på vegne av brukeren 

følger i utgangspunktet de alminnelige regler for fullmakt og representasjon. Aktuelle 

arbeidsledere vil være personer med foreldreansvar for mindreårige barn, eller verge med 
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mandat på det personlige området, jf. vergemålsloven §§ 16 og 20 flg. Mindreåriges rett til 

selvbestemmelse øker etter hvert som de blir eldre, jf. barnelova §§ 31 flg. I takt med at 

barnets innsikt i egne behov øker, bør de samtidig gis økt mulighet til å medvirke til 

arbeidsledelsen. Foreldrenes roller overfor assistentene må klargjøres, slik at det blir klart for 

alle involverte hvordan arbeidsforholdet er innrettet.  

 

I tilfeller der arbeidsledelsen helt eller delvis skal ivaretas av andre enn brukeren selv eller 

nære pårørende, må det sørges for at arbeidsledelsen ivaretas av en person som har en slik 

nærhet til den daglige tjenesteytelsen at reell brukerstyring sikres. Brukeren, eller eventuelt 

noen som står brukeren nær, må i slike tilfeller kunne formidle brukerens ønsker og behov til 

arbeidsleder. Det kan i mange tilfeller være hensiktsmessig å dele arbeidslederoppgavene slik 

at den daglige arbeidsledelsen ivaretas av brukeren selv eller andre med nærhet til den daglige 

tjenesteytingen, mens de mer administrative oppgavene ivaretas av arbeidsgiver (kommunen 

eller privat tjenesteleverandør). 

 

Det har vært reist spørsmål om assistenten i en BPA-ordning også kan være arbeidsleder. 

Loven er ikke til hinder for dette. Noe avhengig av brukerens funksjonsevne vil en assistent 

som også er arbeidsleder imidlertid kunne bli så dominerende at en ikke lenger kan tale om at 

tjenestene er brukerstyrt. I slike tilfeller vil forsvarlighetskravet kunne tilsi at kommunen ikke 

bør akseptere rolleblandingen. Forsvarlighetskravet vil også stille store krav til den personen 

som skal være både arbeidsleder og assistent. Situasjonen vil kreve at brukeren er i stand til å 

tilkjennegi sine egne ønsker og behov. I motsatt fall er det ikke lenger brukerstyring, og da er 

heller ikke de grunnleggende krav til BPA oppfylt. 

 

Som for andre kommunale tjenestetilbud må tjenesten utformes i tråd med brukers 

forutsetninger og behov. Kommunen må sammen med bruker og/eller brukers representant 

vurdere hvilke oppgaver brukeren ønsker og evner å utføre, alene eller med bistand av andre. 

Dersom det ikke finnes en person som kan ivareta den daglige arbeidsledelsen på vegne av 

eller i samarbeid med brukeren, kan ordningen ikke defineres som brukerstyrt. I slike tilfeller 

må tjenestene organiseres på en annen måte. Det samme gjelder der det fremstår som 

formålsløst å forsøke, gjennom opplæring og veiledning, å få til en forsvarlig arbeidsledelse 

og et forsvarlig arbeidsmiljø.  

 

Om en kommune avvikler eller avslår en søknad om BPA på bakgrunn av at det ikke er mulig 

å oppnå reell brukerstyring i ordningen, eller at arbeidsledelsen ikke er forsvarlig, vil dette 

være et rettsanvendelsesskjønn som fylkesmannen kan overprøve fullt ut av ved en klage. Det 

er da kommunen som har bevisbyrden for at det ikke foreligger tilstrekkelig brukerstyring 

eller at arbeidsledelsen ikke er forsvarlig, og for at opplæring, veiledning og tilrettelegging 

ikke vil kunne endre dette. Det påpekes at kommunens opplærings-, veilednings- og 

tilretteleggingsplikt i slike tilfeller strekker seg langt, og det forutsettes at kommunen har gjort 

det som med rimelighet kan kreves for at BPA-ordningen skal driftes i tråd med 

rettighetsbestemmelsen. 

3.4 Om assistenten  

Loven stiller ingen formelle krav til hvem som kan være assistent i en BPA-ordning. En står 

derfor relativt fritt til å velge den personen som anses best å kunne imøtekomme brukerens 

ønsker og behov. Det vil være hensiktsmessig i forkant å tenke gjennom hvilke egenskaper 
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man ser etter hos en assistent før ansettelse. For eksempel bør man tenke gjennom om det er 

personlige egenskaper som er spesielt viktige, eller om det er viktig at assistentene deler 

brukerens interesser. I tillegg bør man ta stilling til om det er nødvendig at assistenten har 

førerkort. Der assistentene må ha særlige ferdigheter (f.eks. språkkunnskap eller kunnskap om 

bestemte funksjonsnedsettelser) for å kunne yte forsvarlige tjenester, må arbeidsgiver sørge 

for at det rekrutteres assistenter med slik kompetanse, eller sørge for at assistentene mottar 

slik opplæring.  

 

For å sikre forsvarlig organisering av tjenestetilbudet må arbeidsgiver sikre at det er 

nødvendig profesjonell distanse mellom bruker og assistent. Ansettelse av nærstående kan 

føre til uklarheter i roller og bidra til å redusere brukerstyringen. Videre kan det å ansette 

foreldre som assistenter for mindreårige barn kunne rokke ved den foreldreautoritet som 

foreldreansvaret krever og som barnet har rett til. Å bruke nærstående som assistenter vil også 

vanskeliggjøre arbeidsgivers mulighet til å benytte assistenten til andre oppgaver i 

virksomheten dersom brukerens bistandsbehov faller bort i en periode, for eksempel ved 

innleggelse på sykehus. I slike situasjoner kan kommunen derfor sette som krav at nærstående 

ikke skal ansettes som assistenter, eller at de eventuelt ansettes som tilkallingsvikar. Dersom 

det er ønskelig og hensiktsmessig at pårørende yter daglig bistand til brukeren, vil 

omsorgslønn i de fleste tilfeller være en mer egnet løsning.  

 

4. SÆRLIGE SPØRSMÅL 

4.1 Disponering av timer i BPA-ordninger 

BPA-brukeren står fritt innenfor rammene av vedtaket å avgjøre hvilke oppgaver assistenten 

skal utføre, så lenge arbeidet faller innenfor det som hører inn under begrepene personlig 

assistanse og avlastning. I saker med voksne og kognitivt funksjonsfriske brukere forutsettes 

det at de selv er best i stand til å disponere timene på den måten som best ivaretar deres 

assistanse-behov. Som hovedregel skal ikke kommunen regulerer dette. For BPA-brukere som 

ikke selv er arbeidsledere, kan det imidlertid være behov for at kommunen bidrar til at tildelte 

timer går med til å dekke brukerens behov, og ikke til andre gjøremål. 

 

Arbeidslederen står i utgangspunktet også fritt til å velge til hvilken tid de ulike 

assistanseoppgavene skal utføres. Arbeidslederen må imidlertid forholde seg til gjeldende 

regler for arbeidslivet, herunder arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. En 

arbeidsplan vil være et godt utgangspunkt for å sikre forutsigbarhet for arbeidstaker og 

fleksibilitet for bruker. 

 

Så lenge det tildelte timeantallet ikke overstiger det brukeren har rett til etter pasient- og 

brukerrettighetsloven § 2-1a, kan kommunen ikke redusere timetallet med den begrunnelse at 

brukeren klarer å spare noen av timene til senere bruk. I tilfeller der kommunen blir kjent med 

at bruker over tid har et underforbruk av timer, kan det gjøres en ny vurdering av 

bistandsbehovet. 

4.2 Om egenandeler 

Egenandel for brukerstyrt personlig assistanse følger de vanlige reglene i forskrift om 

egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Det følger av forskriftene at det kan 
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kreves egenandel for tjenesten praktisk bistand og opplæring etter helse- og 

omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b, herunder for brukerstyrt personlig 

assistanse, som ikke er til personlig stell og egenomsorg. Hvor mange timer det kan kreves 

vederlag for, må vurderes konkret.  

 

Brukeren kan ikke kreves for kostnader i forbindelse med ordningen utover det som følger av 

forskriftene. Utgifter til annonser, opplæring mv. må derfor kommunen dekke. Hvor stor 

andel av timene det skal kreves egenbetaling for, og hvilke utgifter kommunen skal dekke, 

bør for oversiktens skyld omtales i vedtaket om tjenestetildeling. 

4.3 Om utgiftsdekning i BPA-ordninger 

Kommunen er ansvarlig for å dekke kostnader som anses nødvendige for å yte de innvilgede 

tjenestene, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 11-1 første ledd, herunder nødvendige utgifter 

til drift av BPA-ordningen. Hvordan kommunen velger å innrette kostnadsdekningen faller 

inn under kommunens frihet til å organisere tjenestene.  

 

Bruker har i utgangspunktet ikke krav på å få dekket utgifter til tjenesteyting som går ut over 

det brukeren har rett til etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a. En bruker kan ikke 

kreve å få dekket merutgifter til f.eks. ferieavvikling, selv om brukeren har spart opp timer til 

dette. Kommunen har heller ingen plikt til å betale lønn eller godtgjørelse for oppgaver 

knyttet til arbeidsledelse. Dette gjelder enten brukeren ivaretar arbeidslederoppgavene selv, 

eller disse ivaretas helt eller delvis av andre. 

4.4 BPA på reise – oppholdsprinsippet og lovens virkeområde 

Helse- og omsorgstjenesteloven slår fast at kommunen skal sørge for at alle som oppholder 

seg i kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Kommunen har altså et ansvar 

for alle som oppholder seg i kommunen, uavhengig av om de bor der eller er der i forbindelse 

med arbeid, studier eller feriereiser. En konsekvens av oppholdsprinsippet er at en bruker i 

prinsippet ikke kan ta med seg innvilgede tjenester til en annen kommune og la denne 

kommunen yte og finansiere tjenestene. En kommune er i utgangspunktet heller ikke 

forpliktet til å yte helse- og omsorgstjenester til brukere som oppholder seg i en annen 

kommune. 

 

Dette oppholdsprinsippet gjelder også der tjenestene er organisert som BPA. Det ligger 

imidlertid i BPA-ordningens natur at adgangen og muligheten til å ta med seg tjenestene i en 

BPA-ordning ut av kommunen, vil være noe større for disse brukerne enn for brukere som 

mottar tjenester etter en mer tradisjonell modell. Dette skyldes at kommunen har tildelt bruker 

en timeramme som bruker kan disponere relativt fritt med hensyn til når og hvor tjenesten 

skal ytes. Innenfor den tildelte timerammen, og innenfor arbeidsrettslige bestemmelser, må 

BPA derfor kunne benyttes ved reiser utenfor kommunen. Forutsetningen må være at det ikke 

påløper økte kostnader for kommunen. 

 

Lengere opphold utenfor kommunen vil medføre at ansvaret for tjenester til brukeren vil 

opphøre. Dette i tråd med oppholdsprinsippet nedfelt i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1. 

Brukeren må da på ordinær måte søke den nye oppholdskommunen om helse- og 

omsorgstjenester organisert som BPA. I en situasjon der en BPA-bruker flytter frem og 

tilbake mellom kommuner i en kortere eller lengre periode, for eksempel ved pendling, bør de 
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involverte kommuner avtale hvordan vedkommende sitt tjenestebehov kan dekkes uten at 

brukerens og kommunenes ressurser brukes på gjentatte søknader, vurderinger og opprettelse 

og organisering av nye tjenestetilbud.  Gjennom slike avtaler vil kommunene bidra til å 

oppfylle formålene til helse- og omsorgstjenesteloven slik de er angitt i lovens § 1-1. 

 

Det å ta med seg tildelte tjenester organisert som BPA til utlandet reiser særskilte spørsmål 

bruker må avklare med assistentens arbeidsgiver. Brukers reiser til utlandet gjøres i 

utgangspunktet på eget ansvar. Bruker må imidlertid forsikre seg om at arbeidsgiver har 

tilstrekkelige forsikringsordninger for assistentene, og for øvrig vil oppfylle sitt 

arbeidsgiveransvar for assistentene under oppholdet i utlandet. Lengre utenlandsopphold 

reiser også særskilte spørsmål knyttet til forsvarlighet og kontroll av ordningen som i forkant 

må avklares med kommunen. Særlig bør en tenke gjennom hva man gjør dersom assistenten 

blir syk, eller dersom det skulle oppstå uoverensstemmelse mellom bruker og assistent. 

4.5 Om brukere i samlokaliserte boenheter 

Rett til BPA er knyttet til person, ikke boform. Personer som bor i samlokaliserte boenheter 

kan derfor også ha rett til BPA. Avhengig av hvordan bofellesskapet er organisert, kan det 

oppstå ulike praktiske problemstillinger der en eller flere beboere ønsker å organisere 

tjenestene sine som BPA. Slike problemstillinger kan for eksempel dreie seg om bomiljøet, 

forholdet til andre beboere og deres tjenestetilbud og utnyttelse av personalressursene i 

boligen. De spørsmålene og problemstillingene som oppstår må besvares og løses konkret 

innenfor rammen av gjeldende rett og dialog og samarbeid med brukeren.  

 

Selv om en bruker i et bofellesskap vil ha krav på å få tjenester organisert som BPA når 

vilkårene i rettighetsbestemmelsen er oppfylt, kan det tenkes at enkeltes behov kan ivaretas 

bedre gjennom kommunens øvrige tilbud. I slike tilfeller bør kommunen sørge for å ivareta 

sin veiledningsplikt etter forvaltningslovens § 11, slik at brukeren får mulighet til å velge den 

organiseringen som gir den beste løsningen for vedkommende. Herunder kan kommunen også 

vurdere bedre individuell tilpasning og tilrettelegging av det øvrige tjenestetilbudet, der dette 

er mulig.  

4.6  BPA på andre arenaer 

BPA tildeles normalt ikke for den tid tjenestemottakeren er i barnehage, på skole, arbeid mv. 

Det vil likevel i mange tilfeller være hensiktsmessig å samordne ulike assistenttiltak, slik at 

brukeren får et begrenset antall personer å forholde seg til. Dersom brukeren ønsker det og 

kommunen finner det hensiktsmessig, bør det tilstrebes å finne løsninger som kan ivareta 

helheten i det samlede tjenestetilbudet, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-4 første ledd. 

Av bestemmelsen følger det at kommunen har en plikt til å legge til rette for samhandling 

mellom ulike deltjenester innad i kommunen og med andre tjenesteytere der dette er 

nødvendig for å tilby tjenester som omfattes av loven her. Brukere med behov for langvarige 

og koordinerte tjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan etter pasient- og 

brukerrettighetsloven § 2-5, jf. helse- og omsorgstjenesteloven §§ 7-1 og 7-2.   

4.7 Om brukere med vedtak om tvang eller makt 

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 d er ikke avgrenset mot personer med vedtak om 

tvang eller makt etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9. Også personer med vedtak 

etter kapittel 9 vil dermed kunne ha rett til å få organisert tjenestene som BPA. 
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I mange tilfeller vil BPA – med sitt store innslag av brukerstyring, og med muligheter for en 

liten og stabil personalgruppe – kunne bidra til å redusere forekomsten av utfordrende atferd, 

og dermed også behovet for bruk av tvang og makt. Også der tjenestemottakeren ikke har rett 

til å få tjenestene organisert som BPA, for eksempel fordi det er behov for to tjenesteytere 

deler av tiden, vil BPA eller en lignende organisering av tjenestetilbudet kunne være aktuelt 

både som forebyggende tiltak etter helse- og omsorgstjenesteloven § 9-4, og som alternativ til 

tvang etter samme lov § 9-5 første ledd første punktum. Det vil kunne være hensiktsmessig å 

opprette arenaer for erfaringsdeling mellom kommunene, for eksempel gjennom 

læringsnettverk for saker som innebærer tvang eller makt og BPA. 

 

Dersom det skal opprettes en BPA-ordning i saker der det foreligger vedtak etter kapittel 9, 

må kommunen være oppmerksom på de krav til kompetanse mv. som fremgår av helse- og 

omsorgslovens kapittel 9 for anvendelse av tvang og makt. Slik tvangsbruk må dokumenteres 

i tråd med helsepersonelloven kapittel 8. Det vises for øvrig til Helsedirektoratets rundskriv 

IS-10/2015 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk 

utviklingshemming. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Petter Øgar e.f 

ekspedisjonssjef 

 

 

 

Anne-Cathrine Haug Jørgensen 

avdelingsdirektør 

 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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Fra: TVE.Post Dokumentsenteret 
<TVE.Post.Dokumentsenteret@tvedestrand.kommune.no> 

Sendt: 20. oktober 2017 15:07 
Til: SveinHansen; Sander Haga Ask 
Emne: VS: Kontrollutvalget - Anmodning om gjennomgang av søknader om 

plass på sykehjemmet m.m. 
 
Oppfølgingsflagg: Følg opp 
Status for flagg: Flagget 
 

Hei,  

 

Oversender sak til kontrollutvalget. 

 

Vennlig hilsen 

Tove Aanjesen 

Service- og dokumentsenteret 

 

Fra: Yngve Monrad [mailto:ymonrad@gmail.com]  

Sendt: 18. oktober 2017 10:50 

Til: Senteret, Dokument 

Emne: Kontrollutvalget - Anmodning om gjennomgang av søknader om plass på 

sykehjemmet m.m. 

 

Tvedestrand Fremskrittsparti anmoder med dette Kontrollutvalget om å se på om kommunen 

følger regelverket i forhold til å gi skriftlige vedtak på søknader om plass på sykehjemmet. 

Både langtids og korttids, samt søknader på hjemmehjelp og hjemmesykepleie. 

 

Bakgrunnen er at Kontrollutvalg i andre kommuner foruroligende ofte har funnet brudd på 

regelverket i forhold til dette. På vedtak på slike søknader så har søker ikke fått skriftlig 

vedtak, men muntlig. Både ved avslag og ved tildeling. 

Dette vil gjøre det svært vanskelig å kunne klage på vedtaket. 

 

 

Tvedestrand Fremskrittsparti ber Kontrollutvalget se på dette. 

 

Yngve Werner Monrad  

Lokallagsleder Tvedestrand Fremskrittsparti  
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Fra: TVE.Post Dokumentsenteret 
<TVE.Post.Dokumentsenteret@tvedestrand.kommune.no> 

Sendt: 20. oktober 2017 15:07 
Til: SveinHansen; Sander Haga Ask 
Emne: VS: Kontrollutvalget - Anmodning om gjennomgang av Bpa søknader 
 
Oppfølgingsflagg: Følg opp 
Status for flagg: Flagget 
 

Hei, oversender sak til kontrollutvalget. 

 

Med hilsen 

Tove Aanjesen 

Service- og dokumentsenteret 

 

Fra: Yngve Monrad [mailto:ymonrad@gmail.com]  

Sendt: 18. oktober 2017 10:40 

Til: Senteret, Dokument 

Emne: Kontrollutvalget - Anmodning om gjennomgang av Bpa søknader 

 

Tvedestrand Fremskrittsparti anmoder Kontrollutvalget om å gjennomgå rutinene og hvordan 

søknader om Bpa (Brukerstyrt personlig assistanse) blir behandlet i Tvedestrand kommune, 

og en gjennomgang av behandlede søknader. 

 

Bakgrunnen er avisoppslag og personlige henvendelser som kan indikere at kommunen ikke 

følger regelverk og forskrifter for tildelingen av Bpa med mulige ulovlige avslag og redusert 

timetall i forhold til hva som skulle ha vært gitt. Vi ber også utvalget se på om rundskrivene 

fra departementet (Det kom bl.a. et i våres til alle landets ordførere) som beskriver hvordan 

Bpa forskriften skal tolkes og gjennomføres, om disse har blitt lagt til grunn for kommunens 

behandlingen av søknadene. 

 

Tvedestrand Fremskrittsparti ber også Kontrollutvalget se på hvorfor kommunen nekter å 

inngå avtaler med private firmaer om levering av Bpa tjenester, da dette ikke medfører noen 

ekstra kostnad for kommunen og vil gi valgfrihet for brukeren og i tillegg vil ofte ha bedre 

tilbud for brukeren, bl.a bedre utgiftsdekning for assistentene.  

 

 

Yngve Werner Monrad  

Lokallagsleder Tvedestrand Fremskrittsparti  
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Arkivsak-dok. 17/15766-1 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Tvedestrand kontrollutvalg 30.11.2017 

 

 

 

   

 

 

Orientering om andre tertialrapport 2017 og budsjett 2018 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget skal i henhold til kommuneloven § 77 nr. 4 påse at det den økonomiske forvaltningen i 

kommunen foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak. I dette ligger det at kontrollutvalget 

gjennom året jevnlig blir orientert om den økonomiske forvaltningen, oppfølging av vedtak og 

kommunens økonomiske situasjon. For å kunne gjennomføre kontrollen effektivt er det viktig at utvalget 

holder seg orientert om ikke bare tertialrapporter og årsregnskap, men også budsjettet for det kommende 

året. 

 

Saksopplysninger: 
Kommunens budsjett skal ikke behandles av kontrollutvalget. Kontrollutvalget leverer bare sitt eget 

forslag til budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon. På dette området har utvalget selvstendig 

innstillingsrett til kommunestyret, dvs. det budsjettforslaget som kontrollutvalget har vedtatt, skal følge 

budsjettsaken uendret via formannskapet til kommunestyret. Det er likevel av stor betydning for 

kontrollutvalget å få informasjon om kommunens budsjettsituasjon for året og årene som kommer.   

 

Administrasjonen er invitert til kontrollutvalget for å orientere om Tvedestrand kommune om andre 

tertialrapport 2017 og budsjettutsiktene for 2018. 

 

 

 

 

Vedlegg:  

- 2. tertialrapport 2017 Tvedestrand kommune 
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Arkivsak-dok. 17/14241-6 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Tvedestrand kontrollutvalg 30.11.2017 

 

 

 

   

 

 

Justering av grense på Skjærgårdsparken og fradeling av 2 parseller 

Askerøybukta  

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget anser ikke saken å falle inn under utvalgets lovpålagte oppgaver eller mandat gitt av 

kommunestyret. Henvendelsen avvises og det vises til de lovfestede klagemulighetene i forvaltningsloven 

kapittel 6. 

 

Sekretariatet bes sende en skriftlig tilbakemelding på henvendelsen.  

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget mottok en henvendelse fra Allaug Wisth 17.09.2017 om fradeling av to tomter under 

GNR 80 BNR 7 i Tvedestrand kommune. Kontrollutvalget fikk forelagt henvendelsen i sitt møte 

21.09.2017 under sak 21/17 (Eventuelt). Utvalget hadde ikke fått tid til å sette seg inn i saken og valgte å 

utsette avgjørelsen hvorvidt dette er en sak til neste møte. Wisth gir en omfattende beskrivelse i sin 

henvendelse til kontrollutvalget og hennes oppfatning av saken. Sekretariatet vil forsøke å oppsummere 

henvendelsen og saken slik at utvalget kan vurdere hvorvidt man bør se nærmere på saken.  

 

With skriver i henvendelsen at hun håper kontrollutvalget vil gå nøye gjennom saksgangen i saken. Hun 

mener at det er gjort «mange feil og mangler, som tilbakeholdelse av opplysninger og dokumenter, 

feilinformasjon og direkte saksbehandlingsfeil, har også Tvedestrand kommune spilt en rolle som ligger 

langt utenfor oppgavene til en kommuneadministrasjon.» Hun ber også kontrollutvalget ta stilling til om 

saksargumentet «utbyggingsområdet» er holdbart i denne saken. Hun mener videre at kommunen har spilt 

en partsrolle og ikke har mulighet til dette siden kommunen er utenfor avtalen «Skjærgårdsparken». 

 

Sekretariatet oppfatter det slik at dette handler om både grenseendringen av Skjærgårdsavtalen og 

fradeling av 2 parseller på Askerøya. 

 

Saksopplysninger: 
Skjærgårdsparken er en betegnelse på områder på strekningen mellom Bamble og Lindesnes hvor det er 

foretatt vernetiltak for å sikre kystområdene for allmennheten. I områdene som omfattes av 

skjærgårdsparken, skal det i prinsippet ikke anlegges campingplasser, oppføres ytterligere bebyggelse 

eller foretas andre inngrep som kan skade skjærgårdsmiljøet. Parken er opprettet gjennom frivillige 

avtaler mellom Miljøverndepartementet og grunneierne. Grunneierne beholder eiendomsretten og kan 
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bruke området med visse begrensninger. Staten har på sin side forpliktet seg til å tilrettelegge områdene 

for friluftsliv og etablere oppsyn. Kommunene får midler over statsbudsjettet for å vedlikeholde 

områdene, men er ikke en del av avtalen mellom departementet og grunneierne.  

På bakgrunn av en muntlig forespørsel til kommunen om hvor grensene til skjærgårdsparken går i 

forbindelse med et makeskifte anmodet Tvedestrand kommune om en endring av skjærgårdsparkens 

grense på Askerøya. I brevet av 10.02.2015 til Miljødirektoratet kommer det frem at kommunen vedtok 

en reguleringsplan på øst- og sydsiden av Askerøybukta hvor formålet var bevaring, men med mulighet 

for tilbygg/nybygg. Reguleringsplanen overlapper Skjærgårdsparken noe og det ble anmodet å justere 

grensen på Skjærgårdsparken slik at den fulgte reguleringsplanen. Fylkesmannen mente endringen var 

minimal og ikke ville påvirke formålet med Skjærgårdsparken. Miljødirektoratet samtykket i brev av 

05.06.2015 til grensejusteringen og var enig med fylkesmannens vurdering av saken. I brev datert 

01.09.2015 klagde Allaug Wisth på Miljødirektoratets avgjørelse i saken. Her ble det blant annet klagd på 

at kommunen hadde uttrykt at grensene til skjærgårdsparken var uklare. Etter ny høringsrunde som 

inkluderte Tvedestrand kommune og fylkesmannen i Aust-Agder opprettholdt Miljødirektoratet sin 

tidligere avgjørelse. Avtalen om skjærgårdsparken er privatrettslige avtaler mellom staten og grunneierne. 

Det er ikke myndighetsutøvelse med bakgrunn i lov. Beslutninger eller avgjørelser er derfor ikke å anse 

som vedtak eller enkeltvedtak i forvaltningslovens forstand med den klagerett som medfølger. 

Grensejusteringen er godkjent av den aktuelle grunneier. Tvedestrand kommune er ikke part i saken og 

det er ikke krav om egen lovhjemmel for at kommunen kan be om en endring av privatrettslige avtaler.  

 

 

Den andre delen av saken gjelder dispensasjon og fradelingstillatelse for 2 tomteparseller på Askerøya. 

Teknikk-, plan og naturutvalget behandlet denne saken i sitt møte 05.09.2017 sak 47/17. Følgende vedtak 

ble fattet i saken med 6 mot 3 stemmer: 

«Teknikk-, plan og naturutvalget gir i medhold av §19-2 dispensasjon fra pkt. 4.2 i 

reguleringsbestemmelsene og PBL. §1-8. For begrunnelse henvises til rådmannens vurdering av 

dispensasjonsspørsmålet i saksfremlegget nedenfor.  

I medhold av Plan- og bygningsloven § 20-1 m gir utvalget tillatelse til fradeling av de 2 parsellene 

som omsøkt.». 
 

Saken er også tidligere blitt behandlet i Teknikk-, plan og naturutvalget 18.04.2017 hvor tidligere 

administrative vedtak av 09.04.2014 og 08.01.2016 i saken ble opphevet på grunn av manglende 

nabovarsling. Det ble gjennomført en befaring 23.05.2017 og nabovarsel ble sendt til alle naboer og 

gjenboere. Allaug Wisth ga merknader til søknaden. I saksfremlegget til sak 47/17 redegjør rådmannen 

for saken og merknader fra nabovarslingen besvares av søker og rådmann. Det vises for øvrig til det 

vedlagte saksfremlegget fra Teknikk-, plan og naturutvalget sak 47/17. Vedtaket som ble fattet 

05.09.2017 i sak 47/17 av Teknikk-, plan og naturutvalget er å anse som et enkeltvedtak etter 

forvaltningsloven og gir partene klagerettigheter i tråd med forvaltningsloven kapittel 6.  

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Den delen av saken som går på skjærgårdsparken og grensejustering er en sak hvor Tvedestrand 

kommune ikke utøver myndighet eller er en part. Hvor grensen på skjærgårdsparken går er en 

privatrettslig avtale mellom staten v/Miljødirektoratet og grunneierne. Kommunestyret har vedtatt en 

reguleringsplan for området. Fylkesmannen og Miljødirektoratet har uttrykt at det er hensiktsmessig at 

reguleringsplanen og skjærgårdsparken sine grenser ikke overlapper hverandre. Miljødirektoratet har 

derfor avtalt med den aktuelle grunneier å justere avtalen. Kontrollutvalget eller Tvedestrand kommune 

kan ikke overprøve eller endre en privatrettslig avtale mellom to parter. Wisth har også forsøkt å klage på 

Miljødirektoratets avgjørelse, men klagen er ikke blitt tatt til følge. Sekretariatet er av den oppfatning at 

kontrollutvalget ikke skal ha en mening om privatrettslige avtaler, men ha fokus på at kommunen har 

systemer som sikrer forsvarlig internkontroll og saksbehandling av saker. Tvedestrand kommune er ikke 

saksbehandler i denne saken og etter sekretariatets mening saken faller utenfor kontrollutvalgets mandat. 

 

Den andre delen av saken som går på enkeltvedtaket i sak 47/17 er etter sekretariatets vurdering heller 

ikke en sak for kontrollutvalget. Kontrollutvalget skal ha et systemfokus i sine saker og ikke behandle 
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enkeltsaker. Dette innebærer riktignok ikke at kontrollutvalget kan ha befatning med enkeltsaker, men at 

dette gjøres i forbindelse med en vurdering av det helhetlige systemet. Sak 47/17 har blitt behandlet flere 

ganger grunnet blant annet en manglende nabovarsel og har vært oppe til behandling i Teknikk-, plan og 

naturutvalget. Saken er et enkeltvedtak og kan påklages av partene i saken etter forvaltningslovens regler. 

Ved en klage til fylkesmannen er det mulig å påklage på saksbehandlingsfeil og innholdsfeil ved saken.   

 

PÅ bakgrunn av dette anbefaler sekretariatet kontrollutvalget å avvise henvendelsen.  

 

Grunnet en stor mengde dokumenter i saken har sekretariatet plukket ut de dokumenter som vil utvalget 

den nødvendige oversikten over sakskomplekset. 

 

 

Vedlegg:  

- Sakspapirer Teknikk-, plan og naturutvalget sak 47/17 

- Henvendelse fra Allaug Wisth av 19.09.2017 

- Henvendelse fra Allaug Wisth av 30.09.2017 

- Sakspapirer fra endring av grense skjærgårdsparken.  
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Kontrollutvalget, Tvedestrand kommune 

v/Sander Haga Ask, Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat 

 

BØ I TELEMARK 

 

 

FRADELING AV TO TOMTER UNDER GNR 80 BNR 7 I TVEDESTRAND KOMMUNE 

 

Vi håper kontrollutvalget for Tvedestrand kommune vil gå nøye gjennom saksgangen i 

ovennevnte sak, da vi mener at ved siden av mange feil og mangler, som tilbakeholdelse av 

opplysninger og dokumenter, feilinformasjon og direkte saksbehandlingsfeil, har også 

Tvedestrand kommune spilt en rolle som ligger lang utenfor oppgavene til en 

kommuneadministrasjon 

 

 Jeg viser til vedlagte brev til Tvedestrand kommune, datert 17.10.2016, med merknader til de 

fleste punktene i hele saken, fra den første søknaden til der hvor saken stod i fjor høst. 

. 

Ingrid Thorbjørnsen sendte en søknad om fradeling av en hyttetomt i ovennevnte eiendom 

som ble mottatt av Tvedestrand kommune 20. mars 2014. Det ble sendt nabovarsel til de 

eiendommene som ville ha felles grenser til den ønskede utparselleringen, men ikke til gnr 1 

som grenser til gnr 7 tjuefem meter unna grensene til den nye parsellen. 

 

9. april 2014 kommer ”Dispensasjon og tillatelse til fradeling av parsell til fritidsbolig” med 

saksnr. 2014/321. (Vedlagt) 

 

Jeg har ikke klart å finne at denne saken har vært behandlet politisk, ikke engang som 

referatsak i påfølgende møter i komiteen som tar seg av slike saker. (Heretter kalt 

”Plankomiteen”). 

 

1. oktober samme år er oppmålingssjef Wroldsen i Askerøybukta for å gå opp grenser mellom 

flere av eiendommene der. Han nevner til meg at han også skal måle opp en hyttetomt. Han 

peker hvor den skal ligge, og da jeg sier at det er ganske overraskende siden stedet han peker 

ut, ligger i Skjærgårdsparken, synes det å være ukjent for ham. Bertrand Marcussen kommer 

til og sier at ”det gule området på kartet er ikke verneområde, men utbyggingsområde!”  

 

Her vil jeg skyte inn at påstanden om at Askerøybukta skal være ”utbyggingsområde” har 

flere ganger i årenes løp dukket opp som tunge argument for at denne tomta, og etter hvert 

tomta som Bertrand Marcussen selv søkte om, skulle godkjennes. Selv om tegnforklaringene 

på alle arealplankart over kommunen har vist at Askerøybukta er verneområde og selv om det 

står ”fritidsbebyggelse”, er ikke ”vern” og ”utbygging” forenelige med hverandre. Et 

kommunalt vedtak på at vern (H570 – bevaring av kulturmiljø) skal oppheves/er opphevet har 

jeg etterlyst ved flere anledninger, men aldri fått svar på. Jeg vil gjerne at kontrollkomiteen tar 

stilling til om saksargumentet ”utbyggingsområde” er holdbart eller ei. (Se også drøfting på s. 

4.) 

 

I månedsskiftet oktober/november 2014 sender jeg alle dokumentene jeg har om 

Skjærgårdsparkens tilblivelse, samt selve servituttavtalen til H. Wroldsen. 

 

Jeg hører ikke noe mer, og slår meg til ro med at saken stopper der, men det var ikke tilfelle. 
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10.02.2015 sender Tvedestrand kommune v/S.O. Dale og A. Aanonsen en ”Anmodning om 

endring av grenser for skjærgårdsparken på Askerøya” på vegne av I. Thorbjørnsen (se 

vedlegg) til en navngitt saksbehandler i Miljødirektoratet. Da jeg ringer henne (Elisabeth Mo 

Berg) på høsten samme år, blir hun ganske forfjamset og sier bl.a. at hun har hatt ”mange 

hyggelige møter med Tvedestrand (kommune)”. Brevet blir videresendt til Miljøavdelingen 

hos Fylkesmannen i Aust-Agder v/ saksbehandler Pia K. H. Molaug. Mye tyder på at hun 

også var kontaktet på forhånd. 

 

Saken er politisk behandlet ved å bli lagt inn som PS9/15 i Referat og drøftingssaker. (Se 

vedlagte sakspapirer til møte i Plankomiteen. 5.9.2017 s. 104.) 

 

Det er her jeg er av den oppfatning at administrasjonen i ”Enhet for Teknikk, plan og natur” 

har gått langt ut over sitt mandat som en objektiv offentlig myndighet. Etter min mening går 

de her inn som en part i det som både Miljødirektoratet, Fylkesmannen og de selv definerer 

som en ”privatrettslig” avtale. Tvedestrand kommune har aldri vært en avtalepartner i 

Skjærgårdsparkavtalen. De skriver selv i saksframleggelsen til møtet i Plankomiteen 5.9.2017, 

under overskriften ”Om skjærgårdsparkavtalen” (s. 97): ” Avtalen er privatrettslig mellom 

de to partene, og kommunen har ingen partsrolle her.” Jeg mener at 

kommuneadministrasjonen har spilt en aktiv rolle i denne saken, en rolle som nærmest kan 

oppfattes som advokat.  

 

Der hvor de skulle, etter § 21-6 i Plan og byggningsloven, kontrollert om de ”privatrettslige 

rettigheter” var i orden og så forholdt seg etter det som videre står i loven, går de altså i stedet 

inn som en svært aktiv part for å få ordnet det slik at disse privatrettslige forholdene skal bli 

ordnet til beste for søker. Jeg viser her til vedlegget ”Merknader til tiltak etter mottatt 

nabovarsel fra Ingrid Thorbjørnsen og Bertrand Marcussen 17.10.2016. 

 

Fylkesmannen v/Pia Molaug sender positivt svar 12.5.2015, og Miljødirektoratet følger opp 

med ”Samtykke til forespørsel om grensejustering…”  5.6.2015 (vedlagt) 

 

At dette hadde skjedd i saken, kom ikke meg for øret før på ettersommeren 2015. Jeg skrev da 

et klagebrev til Fylkesmannens miljøavdeling og Miljødirektoratet, datert 1.9.2015. Siden jeg 

var helt klar over at Tvedestrand kommune ikke var part i Skjærgårdsparkavtalen, sendte jeg 

ikke brevet dit. Det ble imidlertid videresendt til dem fra Miljødirektoratet 15. 9. Det er verdt 

å merke seg at denne e-posten ikke ble journalført i Tvedestrand kommunes postliste. 

 

Fylkesmannen kommer med sin uttalelse 3.12. 2015 (vedlagt), og sender den til 

Miljødirektoraet, men Tvedestrand kommune forblir tause og 14.1.2016 sender 

Miljødirektoratet purring på uttalelse fra dem. 26.1.2016 (vedlagt) kommer svaret fra 

kommunen. De viser der bl.a. til mitt brev av 1.9.2015, så de har altså mottatt det. 

 

I mellomtiden, 20.01.2016, sender jeg et nytt brev (vedlagt) til de berørte instanser, denne 

gangen også til Tvedestrand kommune. 

 

Bertrand Marcussen sender 22.9.02015 søknad om utparsellering av tomt i samme område, 

også denne gang uten nabovarsel til oss i bnr 1. Han får ”dispensasjon og tillatelse” til det 

8.1.2016 (vedlagt). Det er altså før det foreligger noe skriftlig/offisielt svar fra Fylkesmannen 

og Direktoratet, fordi kommunen selv har unnlatt å svare på det brevet fra meg som 

Direktoratet sendte dem 3 ½ måned tidligere. På det tidspunkt er jeg ikke klar over at det er 

gitt tillatelse til utparsellering av enda en tomt. 
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Jeg får svar fra Miljødirektoratet 8.2.2016, med kopi til kommunen, fylkesmannen og 

fylkeskommunen, hvor de i korthet sier at det blir som det blir og jeg har ingen rett til å klage. 

Mine spørsmål og innvendinger trenger de altså ikke å ta stilling til. (vedlagt) privatrettslig 

 

Med grunnlag i brevene fra Tvedestrand kommune, Fylkesmannen i (da) Aust Agder og 

Miljødirektoratet, kan man sammenfatte saksgangen slik: 

Tvedestrand kommune går inn for å hjelpe en privatperson med å få adgang til å skille ut en 

tomt som ligger i Skjærgårdsparken ved å kontakte Fylkesmannen og Miljødirektoratet. 

Tvedestrand finner argumenter for hvorfor det skal være en kurant sak (vedlagte brev av 

10.2.2015) og sender det til Miljødirektoratet, som sender det videre 23.2.2015 til 

Fylkesmannen i Aust Agder for uttalelser. Fylkesmannens saksbehandler repeterer 

Tvedestrands argumentasjon så å si ordrett, og konkluderer med at grensene kan ”endres i tråd 

med kommunens anmodning” i brev til Miljødirektoratet av 12.5.2015 (vedlagt) Hun løfter 

ikke en finger for å kontrollere argumentene fra Tvedestrand, selv om det er hennes mandat å 

påse at Statens avtaler med allmennheten i friluftssaker blir overholdt. (En befaring ville ha 

vært på sin plass, pluss at Fylkesmannens folk satte ned grensebolter i det angjeldende 

området i 1996, noe Molaug ville ha funnet i arkivet hvis hun hadde sett etter.) 

Miljødirektoratet samtykker til grenseendringen i brev av 5.6.2015 (vedlagt) og begrunner det 

med de argumentene som Tvedestrand, via Fylkesmannen, har lagt til grunn. En viktig del av 

denne argumentasjonen er at ”det opprinnelige kartgrunnlaget (for Skjærgårdsparken) er 

utydelig og unøyaktig og fylkesmannen har således ikke grunnlag for å fastslå med sikkerhet 

nøyaktig hvor de opprinnelige grensene for skjærgårdsparken går”. Når samtykket fra 

Miljødirektoratet er et faktum, henviser Tvedestrand kommune til at Miljødirektoratet har 

samtykket til å flytte grensene. Alle henviser dermed til alle, uten at noen tar det egentlige 

ansvar. At grensene ikke var ”unøyaktige” og ”uklare”, visste tiltakshaver og kommunen godt 

i utgangspunktet, noe som bl.a. kom fram på befaring i området i slutten av mai 2017 og i 

notat fra Ingrid Thorbjørnsen 30.8.2017.(vedlagt) 

 

Knut Aall ble fra 2016 leder for planutvalget, og da han vil sette seg inn i saken, og ber om å 

få lese sakspapirene, finner han at det blir referert til et brev fra meg (1.9.2015) som ikke 

ligger ved det han har fått utlevert. Han ringer da til meg for å få klarhet i forholdet. Vi 

kjenner hverandre ikke fra før. Jeg bekrefter at brevet finnes, men kan fortelle at det ikke er 

journalført hos Tvedestrand. Jeg spør om datoen på det eldste dokumentet han har fått 

utlevert, og da viser det seg at det som har foregått fra 20. 3. 2014 til 10.2.2015 ikke ligger i 

saksmappa. Jeg sender ham kopi av det som mangler i det han fikk utlevert hos kommunen. 

 

Jeg har gleden av å kunne rose Knut Aall for sin etiske holdning og for å være svært grundig, 

ryddig og tydelig i sin befatning med denne saken. Han har hele tiden lagt saken frem etter de 

lover og regler som gjelder og argumentert saklig og presist. Han er blitt nedstemt gang etter 

gang, selv om motforslagene har vært vage og utydelige, og direkte eller indirekte kommet 

Thorbjørnsen og Marcussen til gode. 

 

Jeg venter på svar fra Tvedestrand kommune utover våren 2016, men hører innen ting. Blant 

annet venter jeg på svar angående manglende nabovarsel, som jeg ved flere anledninger har 

etterlyst. 10.6.2016 sender jeg e-post til kommunen v/A.K. Røysland og ber spesielt om å få 

nabovarsel for begge tomtene.  Dette viser seg å by på vanskeligheter, og jeg må sende en 

klage til Fylkesmannen i Aust og Vest Agder (som jo går via Tvedestrand kommune!) før jeg 

omsider får beskjed på telefon fra Ingrid Thorbjørnsen om at jeg ”selvsagt skal få nabovarsel” 

og at hun og hennes bror bare har fulgt råd og veiledning fra kommunen. Hun ber innstendig 
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om at jeg skriftlig må frafalle klagen på manglende nabovarsel. Etter at jeg har mottatt 

nabovarsel fra dem begge 3.10.2016, sender jeg beskjed om at jeg frafaller klagen, men passer 

på å forklare hvorfor jeg har klagd. 

 

17.10.2016 (vedlagt – også i møtepapirene for Planutvalget 5.9.2017) sender jeg en merknad 

til nabovarslene hvor jeg går grundig igjennom hele saken fra Ingrids første søknad i mars 

2014 og fram til jeg mottok nabovarslene, og påpeker de feil og mangler jeg mener å finne. 

 

Muligens fordi jeg påpeker manglende dispensasjonssøknader i mine merknader til 

nabovarslene, søker Thorbjørnsen og Marcussen om dispensasjon fra ”Reguleringsplan for 

bevaringsområde Askerøybukta” (fra 1991, vedlagt) 23.2.2017 som blir oversendt 

Fylkesmannen dagen etter. I følgeskrivet står det at ”Eiendommen ligger innenfor 

verneplanen for Askerøybukta som i reguleringsplanen er avsatt til bolig – i kommuneplanen 

avsatt til fritidsformål, da kommunen ikke lenger ønsker fast bosetting på Askerøya.” Denne 

opplysningen er mildest talt forvirrende og en kan lure på i hvilken hensikt kommunen velger 

å uttrykke seg på denne måten. Det er imidlertid verdt å merke seg at i det første 

tildelingsbrevet av 9.4.2014 tar også kommunen ut punkt 4 i verneplanen fra 1991 og setter 

inn som et argument for dispensasjon. (s.2 i brevet her) Der nevner  de imidlertid ikke det 

punktet som senere skal ble så fokusert på: ”kan tillate nybygg”.  Det de derimot sier på s.3, 

er: gjeldende plan er utdatert. Dette kan man jo kanskje si er en selvmotsigelse, men den 

planen som senere spiller en avgjørende rolle i argumentasjonen for å få igjennom 

dispensasjon for tomtene til Thorbjørnsen og Marcussen blir på dette tidspunkt omtalt som 

”utdatert”. 

 

 Fylkesmannen svarer 3.3.2017  (vedlagt i møtepapirene 5.9.2017 s. 98) positivt til 

dispensasjon, men litt mer forbeholdent enn i forbindelse med grenseflyttingen i 

Skjærgårdsparken. 

 

Dispensasjon i forhold til vernebestemmelsene som Fylkeskommunen kan gi, blir også 

innvilget. Denne ”forenklede reguleringsplan” fra 1991som blir henvist til her, er nå så 

gammel at ingen av paragrafene den viser til i Plan- og bygningsloven stemmer, fordi det i 

mellomtiden har blitt en helt annen lov enn den som gjaldt i 1991. Det siste avsnittet under 

punkt 4. i verneplanen, som blir klippet ut og brukt som argument i flere av 

dispensasjonssøknadene, viser til en §82, som ikke lar seg identifisere. I den gjeldende Plan- 

og bygningsloven går ikke paragrafene lenger enn til 35. Hvor er denne §82? . Askerøybukta 

er i dag vernesone H570 (kulturminnevern), (en betegnelse Dale ikke kjente igjen da jeg 

nevnte det til ham på befaringen), vernesone H530(friluftsliv) og vernesone H910 (PBL§ 11-

8f). Fargen på Kommuneplanens arealkart 2017 – 2029 rundt bukta indikerer 

”Fritidsbebyggelse nåværende” og ikke noen del av området har den fargen som betyr 

”Fritidsbebyggelse fremtidig”. (Se s. 1 og vedlegg) Dessuten er bukta tatt med i det området 

som det nå arbeides for å søke om å komme på UNESCOs Verdensarvliste. Likevel sier 

Hirsch i Fylkeskommunen så å si et ubetinget ja til å skille ut tomtene. Det er faktisk noen år 

siden jeg snakket med ham i telefonen hvor han nektet å uttale seg om Skjærgårdsparksaken 

her i bukta. 

 

Det er så tydelig at Kommunen, Fylkeskommunen, Fylkesmannen og Miljødirektoratet har 

hatt mange uformelle samtaler i løpet av årene fra 2014. (En e-post fra A. K. Røysland til en 

saksbehandler hos Fylkeskommunen tyder på at forberedelsene til utskillingen av I. 

Thorbjørnsens tomt har vært i gang tidligere.) 
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I ”Reguleringsplanen for verneområde” fra 1991 blir det nå (2016) hos alle instanser bare 

fokusert på ordene ”kan tillate nybygg…” (jfr. opplysning på s.4 her) og de ignorerer 

fullstendig alle de vernebestemmelsene som først og fremst skal tas hensyn til der, og som 

nevnt, de som er lagt inn i den nyeste arealplanen. Jeg kan ikke forstå hvordan kommunens 

administrasjon kan kalle dette for et ”utbyggingsområde” ut fra de bestemmelsene som 

gjelder for kommunens nåværende arealplan. 

 

24.3.2017 får jeg beskjed om at de opprinnelige tilsagnene om utparsellering av tomter vil bli 

annullerte og at tiltakshaverne må sende inn nye søknader til behandling og 18.4. blir dette 

vedtatt i planutvalget. Det er litt besynderlig at søkerne bes sende ut ”Revidert søknad om 

fradeling dat. 5.4.2017 (vedlagt i møtepapirene s. 108”) når de opprinnelige søknadene på det 

tidspunkt ikke var annullert. 

 

Jeg går selvsagt ut fra at når et opprinnelig vedtak blir annullert, vil alle vedtak som er fattet 

med utgangspunkt i det annullerte vedtaket også bli kansellert, men 

kommuneadministrasjonen og søkerne er av en annen oppfatning. 

 

Det blir berammet befaring på Askerøya 23. mai hvor søkerne, planutvalget, tre representanter 

fra kommuneadministrasjonen, (Dale, Aanonsen og Røysland), pressen samt en god del 

naboer i bukta er til stede. Grensene rundt det omstridte området som ”var” skjærgårdspark 

blir gått opp bolt for bolt, man ser at det står Skjærgårdspark og Miljøverndepartementet på 

dem, og de står svær synlige i terrenget. Argumentet med at det var ”uklare grenser” faller på 

sin egen urimelighet, og Dale innrømmer (referert i Tvedestrandsposten) at ”Det er dumt at 

det ble skrevet noe som ikke er korrekt”. En skulle med det utsagnet forvente at han 

innrømmet at det viktigste argumentet for å flytte Skjærgårdsparkgrensene falt bort og at 

vedtaket (som man forventet var nullifisert ved annullering av tildelingsvedtaket 9.4.2014) 

ikke hadde grunnlag for å bli fattet på nytt. (Det kan nevnes at bortsett fra at tomtene er skilt 

ut og fått egne bruksnummer, er det ikke gjort noe praktisk/juridisk/formelt for å skille 

området fra Skjærgårdsparken og i grunnbok for tomtene per d.d. – vedlagt - er 

Servituttavtalen for Skjærgårdsparken oppført som heftelse). 

 

Den videre behandlingen av denne saken blir berammet til møte i Plankommiteen 5.9. 2017. 

Den er tilsynelatende grundig dokumentert i møtepapirenes saksframlegg (s. 91 til og med 

s.136 i møtepapirene). 

 

Det er både merkelig og påfallende at det ikke finnes noe referat fra befaringen 23.5. Det som 

kom fram der – at det IKKE er tvil om hvor grensene for Skjærgårdsparken går – er 

fullstendig ignorert. Det er som befaringen ikke skulle funnet sted og, som jeg mer og mer får 

inntrykk av, at den samt annulleringen av de opprinnelige utparselleringstillatelsene, bare er et 

spill for galleriet. Konsekvensene av en slik annullering og det de med egne øyne så og 

innrømmet at ikke var korrekt og dermed ikke skulle vært skrevet, ser den som fremlegger 

saken for møtet (rådmannen?) helt bort fra.  

 

Ordfører Dukene, som sitter i planutvalget, har hatt en stor innflytelse på saken. Knut Aall 

mente for en tid tilbake at saken burde fremlegges for kontrollkomiteen og fremmet forslag 

om det, men Dukene kom med motforslag om at saken skulle sendes tilbake til Enheten. 

Dukenes forslag gikk av med seieren. I samme trend har vi Dukenes uttalelse som er referert i 

Tvedestrandsposten 12.9.2017, (vedlagt). Knut Aall påpekte at uten saksbehandlingsfeilen 

med hensyn til Skjærgårdsparkgrensene, (som Dale innrømmet under befaringen 23.5.2017) 

ville området i dag fortsatt vært en del av Skjærgårdsparken. Da sier Dukene at 
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Miljødirektoratet må ha satt seg inn i saken før de godkjente den. Jeg viser til det jeg tidligere 

har bemerket angående den saksbehandlingen (på s. 3 her). Hvordan det foregikk, må jo  

Dukene som ordfører ha kjennskap til. 

 

Når det gjelder sakspapirene til møtet 5.9.2017, har jeg en del merknader når det gjelder 

punkter hvor jeg mener fremstillingen ikke er korrekt. Hvilken reell betydning det har for det 

endelige vedtak i saken, er jo ikke helt klart, men jeg har likevel villet gjøre oppmerksom på 

dem. 

 

På s. 96 i møtepapirene er det satt opp en tidslinje som tar forbehold om at den ikke er 

komplett 

24 mars 2014 Søknad om deling B. Marcussen mfl. 

Datoen er 17.3.2014 og rekvirenten er Ingrid Thorbjørnsen. B. Marcussen er ikke inne i bildet 

her. Han er medeier med 1/18 i eiendommen tomta skal skilles ut fra. 

 

9 april 2014 Delingstillatelse til B. Marcussen gis administrativt etter befaring med 

kulturminnevern 

Delingstillatelsen gis I. Thorbjørnsen og de andre sameierne. Når det gjelder befaring med 

kulturminnevern, siterer jeg fra tildelingsbrevet av 9.4.2014: (vedlagt) 

Uttalelse fra andre myndigheter: 

Saken er ikke oversendt til Aust-Agder Fylkeskommune og Fylkesmannen i Aust- 

Agder for uttalelse da kommunen finner at delingen ikke vil berøre deres myndighet. 

 
24 sep. 2016 Delingssøknad fra I. Thorbjørnsen  

Hva denne søknaden gjelder, er høyst uklart. Den dukker så vidt jeg kan se, bare opp her Jeg 

har ikke lett etter den i sakspapirene da jeg ser den nevnt her i møtepapirene for første gang. 

 

8 jan. 2016 Delingstillatelse til I. Thorbjørnsen gis administrativt.  

Delingstillatelse gis B. Marcussen (se vedlegg) 

 

På s. 97 i møtepapirene står det ”… grenseforløpet for skjærgårdsparken er fastlagt.” Betyr 

dette at de boltene Planutvalget så med egne øyne i terrenget på Askerøya er det fastlagte 

grenseforløpet, eller er grenseforløpet den abstrakte linja som søkere og kommunen er enige 

om? Det kan også nevnes at det ikke er inngått noen ny privatrettslig avtale som er tinglyst 

mellom Staten og oppsitterne i 80/7, og i grunnboka står de samme heftelsene for bnr. 235 og 

236 som for resten av eiendommen når det gjelder Skjærgårdsparken (se vedlegg datert 

15..09.2017). 

 

Når det gjelder det møtepapirene sier om ”planstatus”, viser jeg til tidligere omtale på s.4, og 

kan legge til at det heller ikke i den foregående arealplanen (2007 – 2018) for Tvedestrand 

kommune var kodet for ”planlagt fritidsbebyggelse” i Askerøybukta, kun eksisterende. De 

samme vernebestemmelsene gjaldt da også. Jeg etterlyser fortsatt skriftlig dokumentasjon, 

som et vedtaksdokument for eksempel, for at ”eiendommen er avsatt til boligformål i planen.” 

(hvilken plan?) Denne påstanden er jo et tungt argument i saken om den medførte riktighet. 

 

På s. 99 kommenteres mine merknader til seneste delingssøknad. Der gjentas det atter en gang 

at Miljødirektoratet (de skriver Miljøverndepartementet, men det har ikke jeg sett at har vært 

inne i saken) bekrefter at grensene er flyttet. 
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På samme side (99) kan det opplyses at søkers (B. Marcussens) svar til nabomerknad fra Britt 

Marcussen er direkte gale når han påstår at det ikke var forutsatt at ”grensene skulle snirkle 

seg rundt små teiger, gjennom bebyggelse og gjennomganger i beboernes områder og hager”. 

De ”teigene” etc. han snakker om, lå der lenge før Skjærgårdsparken ble oppmålt og grensene 

satt. Det dreier seg om to tomter, den ene (bnr 60) skilt ut i 1939 og den andre (bnr115) i 

1963. Skjærgårdsparken ble oppmålt i samråd med daværende eiere i løpet av 1970-tallet. 

 

Rådmannens kommentar til samme punkt er forståelig ut fra at de ”nye” grensene er 

hensiktsmessige fordi de faller sammen med yttergrensene for reguleringsplanen, siden 

kommunen har mye større ”dispensasjonsrett” i en regulert sone enn i skjærgårdsparkområde. 

 

Videre på side 100 i møtepapirene tar rådmannen opp det jeg skriver om at kommunen skal 

sjekke om de privatrettslige forholdene for en delingssøknad er til stede. Enten misforstår han 

med vilje, eller så har han ikke i mente at det er søknaden til I. Thorbjørnsen jeg diskuterer i 

det avsnittet. Han burde jo være klar over at det er en kommunes oppgave å stoppe en søknad 

hvor det privatrettslige ikke er i orden, ikke å ordne det for søkeren, slik Tvedestrand 

kommune har gjort. 

 

Nederst på s. 100 svarer rådmannen på min anmerkning om at ”eiendommen er avsatt til 

boligformål”. Hvis han mener ”Regulering av verneområdet Askerøybukta”, står det beviselig 

ikke noe om eiendommer som er avsatt til boligformål der. Finnes det andre reguleringsplaner 

for stedet? Når man leser videre i samme boks, synes det som arealplan og reguleringsplan 

blir nevnt så generelt at det blir svært vanskelig å finne ut hva som regulerer hva og hvilke 

dispensasjoner som må søkes om i hvilke tilfeller. Jeg mener dette tjener til å forvirre de som 

skal ta stilling i saken (politikerne) i så stor grad at det blir svært vanskelig å ta stilling til hva 

som kan gis dispensasjon og hva man ikke kan/bør gi dispensasjon. 

 

På s. 101 i møtepapirene kommer følgende lovhjemmel opp:  

 
§ 19-2.Dispensasjonsvedtaket 
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres 
fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg 
må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. 
 
Rådmannen mener det er en fordel (stor?) at ”planområdet blir utviklet og utnyttet i tråd med 

sin hensikt”. Her nevner han igjen en ”plan”, men hensikten med den planen det stadig vises 

til (fra 1991) er en bevaring, og fritidsbebyggelsen er ”nåværende” på kommunens 

arealplankart og ikke ”fremtidig” som nevnt tidligere. 

 

Når det gjelder nybygg, er fortsatt den lille muligheten i punkt 4 i reguleringsplanen for 

bevaringsområdet trukket fram i forhold til alle bestemmelsene som taler for vern i alt som 

angår Askerøybukta. Vernebestemmelsene blir ikke satt fremst i behandlingen av noen del av 

søknadene. De blir nærmest bortforklart for å grunngi dispensasjonen slik at søkerne kan få 

sine tomter til hyttebygging. 

 

I neste punkt skriver rådmannen om ”utbygningsmønsteret i Askerøybukta”. 

Utbygningsmønsteret i Askerøybukta ble avsluttet for cirka 100 år siden og det har ikke blitt 

bygd noen nye hytter eller hus i området på flerfoldige tiår (med unntak av en sjøbu). Dette av 

hensyn til verneverdien i det opprinnelige kulturmiljøet. Rådmannen ser igjen bort fra disse 
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bestemmelsene. Dette er ikke et vanlig moderne område med fritidsbebyggelse i form av 

hytter, men et unikt eksempel på den spesielle sørlandske klyngebebyggelse som vokste fram 

i seilskutetiden.  

 

Det er helt påfallende hvor ensidig og mangelfull fremstillingen av de regler og bestemmelser 

som gjelder for området er, selv når man ser bort fra den uetiske behandlingen av selve 

skjærgårdsparkdelen av prosessen.  

 

 Jeg legger også ved B. Marcussens notat til Planutvalgsmøtet 5.9.2017, datert 30.8.2017, og 

minner til slutt om Kommunelovens § 1, siste punktum: 

 
§ 1.Lovens formål. 
Loven skal (også) legge til rette for en tillitskapende forvaltning som bygger på en 
høy etisk standard. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Allaug Wisth 

Hjemmelshaver i gnr.80,bnr 1 i Tvedestrand 

 

 

Vedlegg: 

Ordnet etter år-måned-dag (Molaug: Fylkesmannens miljøvernavdeling, 

MoBerg:Miljødirektoratet) 

 20140320 
Søknad fra I. 
Thorbjørnsen  

 

 

 
20140409      Tildelingsbrev 1 
                      I. Thorbjørnsen   

 20150210      Tvedestrand til - Miljødirektoratet  

 20150512       Molaug – Mo Berg  

 20150605       Mo Berg - Molaug 

 20150901       Wisth - Molaug/Mo Berg   

 20150922      B. Marcussen. Søker om tomt Se plansakspapirer 

 20151203      Molaug - Mo Berg   

 20160108      Innvilget til B. Marcussens søknad.   

 20160114      Purring fra Mo Berg - Tvedestrandstrand   

 20160126      Tvedestrand – Mo Berg    

 20160208    Mo Berg - Wisth   

 20161003     Nabovarsler     

 20161017     Nabovarselklager   

 20170223    Disp.søknader fra Thorbjørnsen og Marcussen 

 20170303    Molaug anbefaler dispensasjon   

 20170324    Wisth får beskjed om annullering  

 20170405    Revidert fradelingssøknad se plansakspapirer 

 20170830    Marcussen - Plankomiteen   

 20170830   Thorbjørnsen - Plankomiteen   

 20170904    Planutvalget - sakspapirer   

 20170904   Sakspapirer Plankomiteen   

 20170912   Tvedestrandsposten   

 20170915   Grunnboksblad 80/236 og 80/235  
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Ikke 
kronologisk 
herfra: 
 
 20160120   Wisth til Kommune, Fylkesmann og Direktorat   

 20170530   Tvedestrandsposten   

 20170506   Merknader til nye søknader   

 20170418   Annulleringsvedtak   
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30.09.2017 

 

PUNKTVIS GJENNOMGÅELSE AV KLAGEBREV TIL KONTROLLUTVALGET I 

TVEDESTRAND KOMMUNE 

 

Fradeling av to tomter under gnr 80 bnr 7 i Tvedestrand 

 

  20.3.2014: Tiltakshaver (som er ansatt i kommunen) søker kommunen om fradeling 

av hyttetomt i område ved Askerøybukta, som er omfattet av Skjærgårdsparkavtalen. 

 09.04. 2014 blir den innvilget av kommunen uten at Skjærgårdsparkavtalen blir nevnt, 

selv om kommunen er lovpålagt å se til at det ikke er noe privatrettslig forhold som 

taler imot fradelingen.  Søknaden har ikke blitt sendt til Fylkeskommunen eller 

Fylkesmannen selv om området også ligger i vernesone for fritidsformål, kulturvern 

og i 100m-beltet langs sjø. Saken blir heller ikke behandlet politisk. 

 01.10.2014: Kommunens oppmålingssjef måler opp tomta, og ved spørsmål fra 

undertegnede, viser det seg at han ikke vet at tomta ligger i Skjærgårdsparken. Bror av 

tiltakshaver påstår at området rundt Askerøybukta er ”utbyggingsområde”. 

 Oktober/november 2014; Undertegnede sender dokumenter som viser at området er 

Skjærgårdspark til Wroldsen. 

 10.02.2015: Enhetsleder for Teknikk- plan- og naturavdelingen, S. O. Dale, samt 

miljørådgiver Asbjørn Aanonsen sender brev til Miljødirektoratet ”på bakgrunn av en 

muntlig henvendelse” om å få endret grensene for Skjærgårdsparken fordi de er så 

”uklare” i akkurat det området. Formålet med flyttingen er å få utparsellert en tomt til 

hytte, skriver de også. Saken blir satt opp som en informasjons-/referatsak på 

sakskartet til møte i enhetens politiske utvalg. 

 Brevet blir sendt fra Miljødirektoratet til Fylkesmannen i Aust Agder. 

 12.05.2015 sender Fylkesmannens saksbehandler positivt svar til saksbehandleren i 

Miljødirektoratet. Begge to bruker Tvedestrands argumenter som grunn til å flytte 

grensene for Skjærgårdsparken i det angjeldende område, uten å ta hensyn til 

bestemmelsene i selve skjærgårdsparkavtalen eller undersøke saken nærmere på noen 

måte. 

 05.06.2015 sender Miljødirektoratets saksbehandler brev med ”Samtykke til 

forespørsel om grensejustering….” Argumentene fra Tvedestrands ”Anmodning” går 

igjen også her, uten motforestillinger.  

 01.09.2015 Etter tilfeldig å ha fått vite om saken, skriver undertegnede et brev til 

Fylkesmannen og Miljødirektoratet og klager på avgjørelsen på bakgrunn av statuttene 

i skjærgårdsparkavtalen. Brevet blir ikke sendt til Tvedestrand, siden de ikke er part i 

avtalen. 

 15.09.2015 Miljødirektoratet sender kopi av brevet til Tvedestrand, men de 

journalfører det ikke. 

 03.12.2015 sender Fylkesmannen sitt svar på min henvendelse til Miljødirektoratet. 

 14.01.2016 purrer Miljødirektoratet på svar fra Tvedestrand angående mitt brev. 

 20.01.2016 sender jeg et nytt brev til Fylkesmannen, Direktoratet og Kommunen hvor 

jeg ber dem ta hensyn til det juridiske innholdet i Skjærgårdsparkens Servituttavtale, 

med spesiell vekt på at den i avtaleteksten defineres som ”stetsevarig”. 

 26.012016 kommer svar fra Tvedestrand til Miljødirektoratet. Angående mitt brev av 

1.9. nevner de bare at det er mottatt, og de sier at de for øvrig ”stiller seg bak de 

vurderingene Fylkesmannen i Aust Agder har anført” m.h.t. det juridiske. 
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 I mellomtiden, 22.9.2015, sender bror av tiltakshaver søknad om utparsellering i det 

når ”frigjorte” område ved Askerøybukta. 

 08.01.2016 er denne søknaden innvilget, altså før Tvedestrand har reagert på brevet fra 

undertegnede som ble oversendt dem fra Miljødirektoratet. 

 08.02.2016 får undertegnede brev fra Miljødirektoratet om at Fylkesmannen, 

kommunen og Miljødirektoratet er enige i avgjørelsen, og siden dette er en 

”privatrettslig avtale” kan ingen klage på det. De skriver at grensejusteringene er 

”godkjent av eierne av gnr 80 bnr7, vedlagt”. I sammenhengen er dette vedlegget et 

merkelig dokument som gjelder en helt annen del av gnr 80/7, (og en helt annen sak) 

og er datert for hånd 26.5.2015, altså før grenseflyttingen var godkjent av Direktoratet. 

 

Oppsummering så langt: 

 Tvedestrand kommune går inn for å hjelpe en privatperson med å få adgang til å skille 

ut en tomt som ligger i Skjærgårdsparken ved å kontakte Fylkesmannen og 

Miljødirektoratet. Tvedestrand finner argumenter for hvorfor det skal være en kurant 

sak (10.2.2015) og sender det til Miljødirektoratet, som sender det videre 23.2.2015 

til Fylkesmannen i Aust Agder for uttalelser. Fylkesmannens saksbehandler repeterer 

Tvedestrands argumentasjon så å si ordrett, og konkluderer med at grensene kan 

”endres i tråd med kommunens anmodning” i brev til Miljødirektoratet av 12.5.2015.  

Hun løfter ikke en finger for å kontrollere argumentene fra Tvedestrand, selv om det 

er hennes mandat å påse at Statens avtaler til beste for allmennheten i friluftssaker blir 

overholdt. (En befaring ville ha vært på sin plass, pluss at Fylkesmannens folk satte 

ned grensebolter i det angjeldende området i 1996, noe saksbehandleren ville ha 

funnet i arkivet hvis hun hadde sett etter.) Miljødirektoratet samtykker til 

grenseendringen i brev av 5.6.2015 og begrunner det med de argumentene som 

Tvedestrand, via Fylkesmannen, har lagt til grunn. En viktig del av denne 

argumentasjonen er at ”det opprinnelige kartgrunnlaget (for Skjærgårdsparken) er 

utydelig og unøyaktig og fylkesmannen har således ikke grunnlag for å fastslå med 

sikkerhet nøyaktig hvor de opprinnelige grensene for skjærgårdsparken går”. Når 

samtykket fra Miljødirektoratet er et faktum, henviser Tvedestrand kommune til at 

Miljødirektoratet har samtykket til å flytte grensene. Alle henviser dermed til alle, 

uten at noen tar det egentlige ansvar. At grensene ikke var ”unøyaktige” og ”uklare”, 

visste tiltakshaver og kommunen godt i utgangspunktet, noe som bl.a. kom fram på 

befaring i området i slutten av mai 2017 og i notat fra Ingrid Thorbjørnsen 30.8.2017 

 

Videre saksgang 

 Da den nye lederen (etter valget) for Planutvalget ber om sakspapirene i denne saken i 

begynnelsen av 2016, får han bare dokumentene fra 2015/16. Papirene i den første 

tomtetildelingen ligger ikke i saksmappa. Han får dem ved henvendelse til 

undertegnede. 

 Jeg har ved flere anledninger etterlyst nabovarsel fra begge tiltakshavere og venter 

utover våren på å høre fra Tvedestrand kommune. 

 10.6.2016 skriver jeg til planavdelingen og purrer på det, men får til svar at det har 

gnr.80/1 ikke krav på. (Vi har 60m felles grense med 80/7 og den går hhv. 25 og 40 

meter fra de to tomtene). 

 Etter flere klager på det faktum at vi blir nektet nabovarsel, som vi etter loven har 

krav på, sender vi klage på vedtaket via tjenestevei mot Sivilombudsmannen. 

 03.10.2016 mottar vi nabovarsel fra begge tiltakshavere. 
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 17.10.2016 sender jeg merknader til begge nabovarslene hvor jeg går nøye gjennom 

saksbehandlingen fra mars 2014 og frem til oktober 2016 og påpeker feil og mangler 

jeg mener å finne. 

 Det mangler dispensasjonssøknader i forbindelse med de opprinnelige søknadene om 

utparsellering. 

 23.02.2017 søkes det om dispensasjon fra ”Reguleringsplan for bevaringsområde 

Askerøybukta” (1991) Det er verdt å merke seg at i tildelingsbrevet fra april 2014, 

blir denne planen definert som ”utdatert”. Likevel blir den brukt som et argument for 

tildeling. De samme skjer nå, uten å si at planen er utdatert, biter man seg her merke i 

at det i punkt 4. står at ”bygningsrådet kan tillate nybygg…..” under visse 

forutsetninger. Disse forutsetningene, pluss at det står ”Kommunens byggeforbud 

etter vedtekt til § 82 skal imidlertid fortsatt gjelde innenfor planområdet”, blir ikke 

drøftet. Det blir heller ikke opplyst hva denne § 82 inneholder. Dette er ikke en 

objektiv framstilling av innholdet i det dokumentet de legger til grunn. 

 Helt fra det første tildelingsbrevet i 2014 og framover, blir Askerøybukta betegnet 

som ”utbyggingsområde” og ”eiendommen er avsatt til boligformål” fra 

saksbehandler i kommunen. Før disse påstandene kan dokumenteres ved politiske 

vedtak i kommunen, må de ansees som usannheter. 

 I alle kommunens arealplankart som er tilgjengelig på nettet, helt fram til det nyeste 

fra i år, er Askerøybukta avsatt til bevaring (H570), fritidsbebyggelse, nåværende 

(H530) og dessuten H910. Den er ikke på noe tidspunkt eller i noen grad regulert til 

”utbygging” og ”boligformål”.  

 Både Fylkesmannen og Fylkeskommunen sier ja til dispensasjon fra alle 

vernebestemmelser, og det er forbløffende hvor samstemte de er. Begge godtar 

Tvedestrands argumentasjon. Det har ikke blitt gitt tillatelse til noe liknende i 

Askerøybukta på 40 år. 

 

 18.04.2017 har Planutvalget møte hvor begge tilsagnene om dispensasjon og 

fradelingstillatelse blir annullert. Det er verdt å merke seg at søkerne bes sende ut 

”Revidert søknad om fradeling”, datert 05.04.2017, altså fra FØR de gamle 

søknadene var annullert. 

 Det er underlig at Tvedestrand kommune ikke anser de vedtakene som baserer seg på 

de søknadene som nå er annullert som nullifisert. De hevder at flyttingen av 

skjærgårdsparkgrensene fortsatt gjelder. 

 23.05.2017 er det  befaring på det området hvor Skjærgårdsparkens grenser ansees 

flyttet. Hovedargumentet for flytting var jo som nevnt at grensene var ”uklare”.  

 Befaringen viser at alle grenseboltene satt ned av Fylkesmannen i 1996, hvor det står 

SKJÆRGÅRDPARK på den ene siden og MILJØVERNDEPARTEMENTET på den 

andre, står fritt og tydelig i terrenget og samsvarer med alle kart som er laget over 

Skjærgårdsparken, bl.a. Fylkeskommunens kart. 

 Leder av Planutvalget, Knut Aall, påpeker dette under oppsummeringen av befaringen 

før avreise fra Askerøybukta, og enhetsleder S. O. Dale svarer at ”Det er dumt at det 

ble skrevet noe som ikke er korrekt.” (Overhørt av undertegnede og gjengitt i 

Tvedestrandsposten 30.05.2017). 

 

 05.09.02017 har Planutvalget møte hvor denne saken tas opp etter annulleringen og 

befaringen. Det er tilsynelatende gjort et grundig forarbeid. 
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 Forvaltningslovens § 11d, annet avsnitt sier at iakttakelser tjenestemann gjør på 

befaringer og som har betydning for avgjørelsen av saken skal nedtegnes eller 

protokolleres. 

 Det finnes ingen spor av det befaringen viste eller enhetsleders utsagn i møtepapirene. 

Her bryter altså Tvedestrand kommune Forvaltningsloven. Det er nevnt at komiteen 

har vært på befaring, men det er alt. 

 Da Knut Aall under møte påpeker at uten den saksbehandlingsfeilen som 

enhetslederen innrømmet var gjort da de var på befaring, ville det omstride område 

fortsatt vært en del av Skjærgårdsparken, påstår (ordfører) Jan Dukene at 

Miljødirektoratet måtte ha satt seg inn i saken før de godkjente den. (Jeg viser til 

tidligere omtale av dette under ”Oppsummering så lagt på s. 2) 

 I resten av sakspapirene til møtet 5..september 2017 er opplysninger og argumenter 

svært ensidig utvalgt og formulert til støtte for søkerne. De fremkommer få, om ingen, 

momenter som taler mot godkjenning. 

 

Konklusjon 

I det store og hele er det tydelig at Tvedestrand kommune har satt alt inn på å få disse to 

hyttetomtene godkjent, uansett hvilke metoder de har måttet ty til. 

 

 

 

 

 

 

 

For utfyllende detaljer, se det opprinnelige klagebrevet av 16. september 2017, med vedlagt 

dokumentasjon. 

Skulle dette ikke være tilgjengelig, oversender jeg det på forespørsel. 
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Tvedestrand kommune 
Enhet for plan, miljø og 
eiendom 

 

 
Postadresse Besøksadresse Telefon Bank 
Postboks 38  37 19 95 00 2826 07 10003 
4901 Tvedestrand  Telefaks Org.nr 
E-post: postmottak@tvedestrand.kommune.no www.tvedestrand.kommune.no 37 19 95 05 964965781 
   
  
 Side 1 av 15

«MOTTAKERNAVN» 
«ADRESSE» 
«POSTNR»  «POSTSTED» 
 
«KONTAKT» 

 

 
Melding om vedtak 

 
Vår ref Deres ref:   Saksbehandler Dato 
2014/321/33/80/7 «REF» Anne Karen Røysland, 371 99 521 

 
11.09.2017 

Protokoll:  Dispensasjon og fradelingstillatelse for 2 tomteparseller, gnr 80 bnr 7 
Askerøybukta 

 
Saksprotokoll i Teknikk-, plan og naturutvalg – 05.09.17. 
 
 
Utvalget fattet følgende vedtak: 
 
Teknikk-, plan og naturutvalget gir i medhold av §19-2  dispensasjon fra pkt. 4.2 i 
reguleringsbestemmelsene og PBL. §1-8. For begrunnelse henvises til rådmannens vurdering av 
dispensasjonsspørsmålet i saksfremlegget nedenfor.  
 
I medhold av Plan- og bygningsloven § 20-1 m gir utvalget tillatelse til fradeling av de 2 
parsellene som omsøkt. 
 
 
 
 
Anne Karen Røysland 
Rådgiver 
 
 
 
Vedlegg: Klageadgang 
 
 
 
Vedtaket er sendt til: 
Bertrand Marcussen m/fl 
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Ingrid M. Thorbjørnsen m.fl 
Allaug Wisth 
Brit Maria Marcussen 
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder 
Aust-Agder Fylkeskommune 
 
 
 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskreven signatur 
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Kommunen minner om: 
Delingstillatelsen endrer ikke planstatus for området. Plan og bygningsloven med forskrifter, 
planvedtekter mv. gjelder som før delingen. 
 
Evt. bebyggelse skal som hovedregel tilknyttes offentlig vann og avløpsnett. (Jfr. Plan og bygningslovens §§ 27-1 og 27-2). Der 
det ikke finnes offentlig anlegg i rimelig nærhet kan det evt. søkes utslippstillatelse for Separatanlegg/minirenseanlegg etter 
forurensningsforskriften. 
 
Bygninger som ikke har godkjent utslipp har kun anledning til å føre vann frem til yttervegg (jfr 
Forurensningslovens §§9 og 11.) 
 
Adkomst/adkomstrett må sikres i skjøte eller ved tinglyst erklæring, der eiendommen ikke har tilknytning til regulert/offentlig 
veg. (jfr. Pbl § 27-4) 
 
Saken oversendes oppmålingssjefen for videre oppfølging. 
 
 
Bortfall av tillatelse: 
Er delingen ikke utført innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Disse bestemmelsene gjelder tilsvarende for 
dispensasjon. Fristene kan ikke forlenges, pbl § 21-9. 
 
Klageadgang: 
Denne avgjørelsen er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser som kan påklages av partene til Fylkesmannen 
innen 3 uker, jf forvaltningsloven § 28, se vedlagte opplysningsskriv. 
 
Lovgrunnlag: 
- LOV 1992-09-25 nr 107: Lov om kommuner og fylkeskommuner 
- LOV 2008-06-27-71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven, Pbl 08) 
- FOR-2010-03-26-488: Forskrift om byggesak (Byggesaksforskriften, SAK 10) 
- LOV 2005-06-17 nr 101: Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) 
- LOV-2009-06-19-100: Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven, nml)  
- LOV-1967-02-10: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven, fvl) 
- K-sak 104/07, 16.10.07: Kommunens delegasjonsreglement 
 
- Litteratur: 

Plan- og bygningsrett, del II – Byggesaksbehandling, håndhevelse og sanksjoner. 2. utgave. O.J Pedersen, 
P.Sandvik, H.Skaraas, S.Ness, A.Os. 
Plan- og bygningsloven med kommentarer, Bind 2 Byggesaksdelen. Frode A. Innjord 

 
 
Svein Olav Dale 
Enhetsleder, Tvedestrand kommune 
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Tvedestrand kommune 
Postboks 38, 4901 Tvedestrand 
 

 
 

 
Denne meldingen gir viktige opplysninger til den som ønsker å påklage den avgjørelsen som er truffet              

 

 

 
Hvem kan De klage til? Klagen sendes til kommunen, som skal foreta en vurdering før den sendes 

klageinstansen, som er Fylkesmannen. 
 

Klagefrist Klagefristen er tre – 3 – uker fra den dag De mottok vedtaket. Det er tilstrekkelig at 
klagen er postlagt før fristen går ut. Dersom De klager så sent at de kan være uklart 
for oss om De har klaget i rett tid, bør De oppgi datoen for når De mottok dette brevet.  
Dersom De klager for sent, kan vi se bort fra klagen. De kan søke om å få forlenget 
fristen, og da må De oppgi årsaken til at De ønsker det. 
 

Rett til å kreve 
begrunnelse 

Dersom De mener vi ikke har begrunnet vedtaket vårt, kan De kreve en slik 
begrunnelse før fristen går ut. Ny klagefrist blir da regnet fra den dagen De mottar 
begrunnelsen. 
 

Innholdet i klagen De må presisere 
- Hvilket vedtak De klager over 
- Årsaken til klagen 
- Den eller de endringer som De ønsker 
- Eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av 

klagen 
Klagen må undertegnes. 
 
 

Utsetting av 
gjennomføring av vedtaket 

Selv om De har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. De kan 
imidlertid søke om å få utsatt gjennomføringen av vedtaket til klagefristen er ute eller 
klagen er avgjort (oppsettende virkning). 
 

Rett til å se 
saksdokumentene og til å 
kreve veiledning 

Med visse begrensinger har De rett til se dokumentene i saken. Reglene om dette 
finnes i forvaltningsloven §§ 18 og 19. De må i tilfelle ta kontakt med oss. De vil da få 
nærmere veiledning om adgang til å klage, om fremgangsmåten og om reglene for 
saksbehandlingen. 
 

Kostnader ved klagesaken De kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjelp etter reglene om fritt 
rettsråd. Vanligvis gjelder visse inntekts- og formuesgrenser. Fylkesmannen eller 
Deres advokat kan gi nærmere opplysninger om dette. Hvis vedtaket er blitt endret til 
Deres fordel, kan De etter forvaltningsloven ha krav på å få dekket vesentlige 
kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket. Klageinstansen vil 
orientere Dem om retten til å kreve slik dekning. 
 

Klage til 
Sivilombudsmannen 

Hvis De mener at De har vært utsatt for urett fra den offentlige forvaltnings side, kan 
De klage til Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen). 
Sivilombudsmannen kan ikke selv endre vedtaket, men kan gi sin vurdering av 
hvordan den offentlige forvaltningen har behandlet saken, og om det er gjort 
eventuelle feil eller forsømmelser. Dette gjelder likevel ikke saker som er avgjort av 
Kongen i statsråd. Dersom De nå får Deres klage avgjort i statsråd fordi Kongen er 
klageinstans, kan De derfor ikke senere bringen saken inn for Sivilombudsmannen. 
 

 

En eventuell klage sendes til:     Tvedestrand Kommune, Postboks 38, 4901 Tvedestrand 
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Tvedestrand kommune 
 

Saksframlegg 

Arkivsak: 2014/321-32 

Arkiv: 80/7 

Saksbeh: Svein O Dale 

Dato: 01.06.2017 

 
 

 
Utv.saksnr Utvalg Møtedato 
47/17 Teknikk-, plan og naturutvalg 05.09.17 

 
Saksfremlegg: Dispensasjon og fradelingstillatelse for 2 
tomteparseller, gnr 80 bnr 7 Askerøybukta 
 

Saksprotokoll i Teknikk-, plan og naturutvalg - 05.09.2017  

Behandling 
Jan Dukene fremmet alternativ 1. 
Line Mørch fremmet alternativ 2 frem til den delen som begynner med “sammenholdt med…”  
Åsta Marte Evensberget fremmet alternativ 2. 
 
Ved prøveavstemning fikk forslaget til Evensberget 1 stemme, Mørchs forslag 2 stemmer og 
Dukenes forslag 6 stemmer. 
 
Ved endelig votering mellom Dukenes og Mørchs forslag ble Dukenes forslag vedtatt med 6 mot 
3 stemmer. 

Vedtak 
Teknikk-, plan og naturutvalget gir i medhold av §19-2  dispensasjon fra pkt. 4.2 i 
reguleringsbestemmelsene og PBL. §1-8. For begrunnelse henvises til rådmannens vurdering av 
dispensasjonsspørsmålet i saksfremlegget nedenfor.  
 
I medhold av Plan- og bygningsloven § 20-1 m gir utvalget tillatelse til fradeling av de 2 
parsellene som omsøkt. 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak 
Alternativ 1: 
Teknikk-, plan og naturutvalget gir i medhold av §19-2  dispensasjon fra pkt. 4.2 i 
reguleringsbestemmelsene og PBL. §1-8. For begrunnelse henvises til rådmannens vurdering av 
dispensasjonsspørsmålet i saksfremlegget nedenfor.  
 
I medhold av Plan- og bygningsloven § 20-1 m gir utvalget tillatelse til fradeling av de 2 
parsellene som omsøkt. 
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Alternativ 2: 
Teknikk-, plan og naturutvalget finner ikke å kunne innvilge dispensasjon for fradeling av 2 
parseller som omsøkt. Avgjørelsen er begrunnet med den presedensvirkning en dispensasjon fra 
byggeforbudet vil kunne gi, sammenholdt med fylkesmannens og fylkesmannens klare råd om å 
se fradelingen i sammenheng med revisjon av planen. Utvalget vil anbefale at det tas opp privat 
regulering for hele planområdet.  
 
Det gis derved ikke tillatelse til fradeling av de 2 parsellene som omsøkt. 
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Bakgrunn for saken 
Saken var satt på sakskartet til møtet 18 april. Vedtaket ble slik:  
 

“Teknikk, plan og naturutvalget opphever tidligere administrativt vedtak av 9.4.2014 og 
8.1.2016 om fradeling av hyttetomter fra gnr. 80, bnr. 7 på Askerøya, blant annet som følge av 
mangelfull nabovarsling. Revidert søknad om fradeling dat. 5.4.2017 må sendes ut til alle 
naboer og gjenboere.  
 
Det berammes befaring i forbindelse med neste behandling av saken.” 

 
Befaringen ble gjennomført 23 mai 2017. Nabovarsel ble sendt alle naboer og gjenboere den 
24.4.2017, og det er mottatt merknader fra Allaug Wisth 
 
I april 2014 og i januar 2016 ble det ved 2 administrative vedtak gitt tillatelser til fradeling av 2 
tomteparseller i forbindelse med arveoppgjør. Allaug Wisth, eier av gnr/bnr 80/1, klagde i juli 
2016 på et administrativt avslag om å få nabovarsel ved behandling av delingssøknadene. I 
etterkant av de administrative vedtakene ble det likevel sendt nabovarsel. Wisth har trukket 
klagen på manglende nabovarsling. Planutvalget er gjennom egen referatsak gjort kjent med 
problematikken. 
 
Det søkes om fradeling av 2 parseller.  Parsell nr 1 (bnr 235) har et areal på 1426,2 m2. Parsell nr 
2 (bnr 236) har et areal på 785,6 m2.  Parsellene skal bebygges med fritidsboliger. Søkerne har 
lovlig adkomst ihht PBL § 27-4. De eier grunnen der atkomst til tomtene skal etableres, og har 
rett til brygge både på Askerøya og på fastlandet. Fritidsboligene skal tilknyttes Krokvåg 
vannverk og kommunalt avløpsanlegg.  
 
Saken har vært drøftet i planutvalget, og det er konkludert med at søknaden må tas opp til ny 
vurdering, der merknadene fra nabo tas med som en del av beslutningsunderlaget. 
 

Problemstilling 
Er lovens krav for å kunne gi dispensasjon i dette tilfelle oppfylt? Vil en dispensasjon gi uheldige 
presedensvirkninger for andre søknader? Inneholder merknadene fra nabo forhold som får 
konsekvenser for avgjørelsen? 
 

Faglige merknader/historikk: 
 
Tidslinje for saksbehandlingen: 
 
24 mars 2014    Søknad om deling B. Marcussen mfl. 
9 april    2014   Delingstillatelse til B. Marcussen gis administrativt  etter befaring med kulturminnevern. 
10 feb.   2015   Kommunen sender brev til MD med opplysning om skjærgårdspark/reg.plan 
12 mai    2015   Fylkesmanenn uttaler seg til MD om skjærgårdspark 
  5 juni    2015   MD justerer grensene så de blir i samsvar med reg.plan. 
  1 sept.  2015  Wist klager til MD på avgjørelsen 
  3 des.   2015   Fylkesmanenn uttaler seg til klagen fra Wisth 
26 jan.   2016    Kommunen sender uttalelse til klagen fra Wisth 
   8 feb.  2016    MD opprettholder tidligere avgjørelse om ny grense skjærgårdspark 
15  apr.  2016    Tidligere naboklage fra Brit Marcussen trekkes. 
11  sep.  2016   Delingssøknad fra B. Marcussen 
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24  sep.  2016   Delingsøknad fra I. Thorbjørnsen 
28  sep.  2016   B. Marcussen sender nytt nabovarsel 
8 jan.     2016   Delingstillatelse til I. Thorbjørnsen gis administrativt 
13 juni    2016   Nabovarsel etterlyses 
  7 juli     2016   Administrativt vedtak som fritar søkerne for nabovarsel 
19 juli     2016   Vedtaket av 7.7.2017 påklages  
3   okt.    2016  Nabovarsel på delingssøknadene sendes 
3   okt.    2016  Nabomerknad fra Wisth. 
4   okt.    2016  Klage fra Wist på manglende nabovarsel trekkes 
23 febr.  2017  Søknad om dispensasjon fra Ingrid Thorbjørnsen/Bertrand Marcussen  
  3  mars 2017  Uttalelse fra fylkesmannen.  
  8  mars 2017  Regjeringen tolker PBL. slik at 100 m. byggeforbudet gjelder i byggeområder uten byggegrense. Ny 

praksis 
  9 mars  2017 Fylkesmannen opprettholder muntlig samme uttalelse også ny lovtolkning 
31  mars 2017 Uttalelse fra fylkeskommunen 
18  april 2017  Planutvalget opphever administrative vedtak, krav om ny nabovarsling 
24  april 2017  Nye nabovarsel med redegjørelse sendes alle naboer. 
  7  mai  2017  Nabomerknader fra A. Wist  
15  mai  2017  Søkers kommentarer til nabomerknadene 
23 mai   2017  Planutvalget foretar befaring 
 
Ovennevnte er ikke en komplett dokumentliste, men viser saksforløpet i grove trekk.  
 
Status nå er at det foreligger ny dispensasjon/delingssøknad som ikke er behandlet. Det er sendt 
nye nabovarsel, nabomerknad er mottatt, søker har kommentert nabomerknadene, uttalelser fra 
andre myndigheter er innhentet og grenseforløpet for skjærgårdsparken er fastlagt. Saken er 
derfor etter rådmannens vurdering godt nok utredet for endelig behandling.  
 
Behandlingen her erstatter de 2 administrative vedtakene i 2014 og 2016. Vedtaket blir altså et 
nytt enkeltvedtak som kan påklages av sakens parter. 
 
Om ny lovtolkning for byggeforbud i 100 m beltet 
Departementet kom nylig med en ny tolkning der det presiseres at 100 m byggeforbud også 
gjelder i regulerte områder dersom reguleringsplanen ikke har byggegrenser. Tidligere var 
tolkningen slik at 100 m regelen ikke gjaldt i slike byggeområder, uavhengig om planen 
innenholdt byggegrenser. Søkeren har derfor den 5.4.2017 sendt inn revidert dispensasjons-
søknad som er vedlagt saken her. 
 
Etter kontakt med fylkesmannen er det avklart at det ikke er nødvendig med ny forhåndsuttalelse, 
da uttalelsen som er gitt også er dekkende for dispensasjon fra 100 m regelen. 
 
Om skjærgårdsparken: 
Gnr 80 bnr 1 inngikk avtale om Skjærgårdspark i 1977. Skjærgårdsparkavtalene er 
servituttavtaler som er inngått mellom staten og den enkelte grunneier. Avtalen er privatrettslig 
mellom de to partene, og kommunen har ingen partsrolle her. De omsøkte tomtene ligger på 
utsiden av skjærgårdsparken slik grenseforløpet nå er fastlagt. 
 
Staten har gjennom Fylkesmannen gitt den enkelte kommune ansvar for drift av 
skjærgårdsparken til friluftsliv. Det ytes statlig tilskudd til tilrettelegging og renovasjon. 
 
Planstatus: 
Askerøybukta ble i 1992 regulert til bolig og bevaringsformål. Planen viser ikke detaljert 
tomteplan eller byggegrenser. Ved revisjonen av kommuneplanen for 1998 ble planformålet 
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omdefinert fra bolig til fritidsboligformål. Videre utvikling av Askerøya til bolig er ikke politisk 
ønskelig. 
 
Forhold til plangrunnlag og dispensasjonsbehov: 
Eiendommen er regulert og omfattes av reguleringsplanen for Askerøya. Eiendommen er avsatt 
til boligformål i planen.  
 
Delingene betinger dispensasjon fra bestemmelsen pkt 4 annet avsnitt og fra byggeforbudet i § 1-
8. 
 
§4 i bestemmelsene sier at det må gis dispensasjon for å tillate fritidsbolig. Denne bestemmelsen 
er lite relevant da formålet i senere kommuneplan er omdefinert til nettopp fritidsbolig.  
 
Dispensasjon fra pbl § 1-8. Forbud mot tiltak mv. langs sjø: 
Det henvises til brev datert 08.03.17 fra det kongelige kommunal og 
moderniseringsdepartementet at 100 meters beltet skal gjelde i regulerte områder hvor det ikke er 
byggegrense.   Planen for Askerøy bukta har ikke regulerte byggegrenser mot sjøen. 
 
Bakgrunnen for forbudet er et ønske om å holde den nære strandsonen fri for bebyggelse og 
konstruksjoner. Forbudet er begrunnet i hensynet til allmennhetens interesser, spesielt ferdsels- 
og friluftsinteressene, og også landskapshensyn og verneinteresser.  
 
Søkers begrunnelse for dispensasjonen vedlegges, nedenstående bilde viser en oversikt over 
tomtenes beliggenhet i forhold til øvrig bebyggelse i Askerøybukta. 

 
 
Uttalelse fra andre myndigheter: 
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Det er innhentet uttalelse fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder datert 03.03.17 med følgende 
konklusjon:  
Miljøvernavdelingen mener generelt sett at utbygging av fritidsboliger bør skje gjennom plan. Hensikten 
bak en planprosess er bl.a. å oppnå styring og kontroll med utviklingen av et område, herunder sikre at 
ulike tiltak i størst mulig grad inngår i en helhetlig tenkning rundt arealutnyttelsen i området, samt sikre 
større mulighet for både lokal og sentral medvirkning. Videre vil man gjennom et planarbeid lettere få 
kartlagt og avklart eventuelle arealkonflikter, og bl.a. slik at man i mye større grad enn ved 
enkeltdispensasjoner, vil kunne få avdekket, vurdert og veid ulike kryssende hensyn opp mot hverandre. 
 Vi kan ikke se at omsøkte tiltak isolert sett vil være i strid med nasjonale eller regionale 
miljøverninteresser som vi er satt til å ivareta.  
 
Det er innhentet uttalelse fra Aust Agder fylkeskommune datert 31.03.17.17 med følgende 
konklusjon:  
 
De fradelte tomtene ligger i bakkant av bevaringsområdet. Dersom det legges vekt på god tilpasning til de 
naturgitte og bygde omgivelsene, er det seksjonens vurdering at det bør være mulig å få til en akseptabel 
utbygging på de to tomtene. 
Seksjonen er kjent med at det er flere grunneiere som i det siste har uttrykt ønske om å oppføre hytter i 
eller like utenfor bevaringsområdet. Dette gir grunnlag for å vurdere om videre utbygging i området skal 
skje gjennom reguleringsplan. 
Konklusjon 
Det er kulturminnevernseksjonens vurdering at det to omsøkte parsellene er aktuelle byggetomter. 
Seksjonen vil derfor ikke fraråde omsøkte fradeling. Området er imidlertid sårbart for utbygging. 
Kommunen bør derfor, i forbindelse med omsøkte fradeling, vurdere om videre utbygging i området bør 
skje gjennom plan. 
 
Nabomerknader: 
Ved det siste nabovarsel kom det inn nye merknader fra Allaug Wisth som også er kommentert 
fra søkers side. Merknadene vedlegges og settes opp i resyme med søkerens og rådmannens 
kommentarer gjengitt nedenfor. 
 
Momenter fra merknad(siste) Søkers kommentar Rådmannens kommentar 
Det forutsettes at tidligere vedtak 
blir kansellert 
 

Ikke kommentert Det er korrekt at tidligere vedtak i 
saken vil bli erstattet av det vedtak 
planutvalget nå skal fatte 

En skulle forvente å få tilsendt 
skjemaet “søknad om deling eller 
endring av eiendom” 

Nabo skal ikke ha dette skjemaet. 
Søknaden sendes til kommunen 
etter at frist for nabovarsling har 
gått ut. 

Vedlagt nabovarslet fulgte 
situasjonskart og redegjørelse for 
søknaden og vedlegg fra 
saksbehandlingen.  

I nabovarsel henvises til et skriv 
med dato 5 april, altså før 
delingstillatelsen var opphevet. 

Skrivet av 5 april er en 
dispensasjonssøknad som et tillegg 
til selve søknaden. Innholdet i 
dispensasjonssøknaden innebærer 
ingen endringer i innholdet 

Hverken delingssøknaden eller 
tilhørende dispensasjonssøknad er 
realitetsbehandlet enda. Søker har 
fulgt opp vedtaket til planutvalget 
der utvalget ba søkeren sende ut 
søknaden av 5.4. til naboene 

Det viktigste vedtaket som nå ikke 
lenger er gyldig er flytting av 
grensene for skjærgårdsparken 

Skjærgårdsparken er ferdig 
behandlet og er privatrettslig 

Miljøverndepartementet har i 2 
skriv bekreftet at grensene for 
skjærgårdsparken er flyttet slik at 
den samsvarer med grensene for 
reguleringsplanen. Wisth fikk ikke 
medhold i sin klage til 
departementet. 
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For ordens skyld gjengis også resyme av merknadene tidligere i saksbehandlingen:(før 
behandlingen i utvalget den 18.4.2017) 
 
Eier av gnr. 80, bnr. 114, Britt Marcussen har merknad til parsell 2: 
 
Momenter fra merknad Søkers kommentar Rådmannens kommentar 
Jeg stiller spørsmål ved om det er 
mulig å fraskille tomt til 
hyttebygging når det omsøkte 
området befinner seg innenfor 
skjærgårdsparkens grenser. 
 

Skjærgårdsparken er jo forutsatt at 
allmenheten skulle få sitt friområde 
men ikke at grensene skulle snirkle 
seg rundt små teiger, gjennom 
bebyggelse og gjennomganger i 
beboernes områder og hager. 
Derfor ble grensene fornuftig nok 
satt bak bebyggelsen. Etter 
anmodning i fra kommunen og 
fylket samtykket miljødirektoratet i 
dette. Se vedlagte skriv. 
Derfor er min søknad om fradeling 
av tomt til hyttebygging ikke i 
skjær-gårdsparken. 

Det henvises til brev datert 
05.06.2015 og 8.2.2016 fra 
miljødirektoratet hvor det det ble 
gitt samtykke til at grensen for 
Skjærgårdsparken endres. 
Skjærgårdsparkavtalene er å anse 
som private avtaler mellom aktuelle 
grunneier og staten. En anmodning 
om endring av en privat avtale 
krever ikke et konkret 
hjemmelsgrunnlag. 
Grensejusteringen er privatrettslig.  
I dette tilfelle finner rådmannen at 
justeringen fremstår som 
hensiktsmessig fordi de nye 
grensene for skjærgårdsparken 
samsvarer med yttergrensene for 
reguleringsplanen 

 
 
Eier av gnr. 80, bnr. 1, v/Allaug Wisth merknad til begge parsellene: 
 
Søkerne har ikke kommentert merknadene. 
 

Momenter fra merknad Rådmannens kommentar 

..finner det besynderlig at søkerne søker om fradeling 
av tomt i Skjærdgårdsparken….Underlig at søker ikke 
opplyser om dette i søknaden… 

 

 

 

 

Finner det underlig at kommunen ikke skriver i 
vedtaket for parsell 2 at søker ikke har de 
privatrettslige forholdne i orden.. 

Da parsell 1 ble fradelt opplyser søkerne om at de 
ikke var klar over at parsellen lå innenfor 
Skjærgårdsparken, og at dette ble oppdaget under 
oppmålingen. Fradelingen ble da stanset, og det ble 
sendt et oppfølgende brev til miljøvern-
departementet. Den 05.06.15 samtykker 
Miljøverndepartementet til grensejustering av 
Skjærgårdsparken i Askerøyabukta.  
 
 
Vedtaket for parsell nr 2 er datert 08.01.16, altså 
etter at grensene for skjærgårdsparken er akseptert 
endret. 

Allaug Wist tar opp grensejusteringen direkte med 
miljødirektoratet i brev av 1.9.2015 og 21.1.2016. 
Miljødirektoratet ber om ny uttalelse fra 
fylkesmannen i den forbindelse. Uttalelse fra 
fylkesmannen er gitt ved brev av 3.12.2015 

I brev av 8.2.2016 støtter miljødirektoratets 
fylkesmannens vurdering av saken, og opprettholder 
sitt standpunkt fra den 5.6.2015 om å justere 
grensene for skjærgårdsparken. 
Miljødirektoratet understreker at dette ikke er 
myndighetsutøvelse etter lov eller forskrift som kan 
påklages. 

..Underlig at det ikke ble sendt nabovarsling til 80/1 
hatt felles grense siden 1867… 

Rådmannen er enig i dette. Den 31.10.16 blir det 
sendt nabovarsling til 80/1 for fradeling av parsellene. 
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.. besynderlig at bestemmelsen om forbud mot 
bygging i 100m sonen ikke blir nevnt… 
 

I brev av 15.04.15 fra det kongelige kommunal- og 
moderniseringsdepartement tolkes reglene slik at 
reguleringsplaner uten byggegrense går foran 
byggeforbudet i 100m beltet. 

I brev så sent som den 8.3.2017 kommer 
kommunaldepartementet med en ny tolkning av 
bestemmelsene. Det tolkes nå slik at dersom det ikke 
er byggegrenser i reguleringsplanen så gjelder 100 
meter forbudet. Delingen er derfor i behov for 
dispensasjon fra 100 meter reglen etter den nye 
tolkningen. 

Vedtak dispensasjon og fradeling 09.04.14 
 
..Vi finner følgende formulering besynderlig: 
Eiendommen er avsatt til boligformål. 

Hva menes med dette?.. 

 
 
… besynderlig at søker har forandret hva det skal gis 
dispensasjon fra i nabovarselet til gnr 80 bnr 1, 
nemlig fra arealplan til reguleringsplan, når det 
fremgår av tildelingsbrevet at reguleringsplanen skal 
behandles som arealplanen med hensyn til 
dispensasjoner… 

 

Eiendommen er avsatt til boligformål i 
reguleringsplanen.  Rådmannen er enig at det var 
misvisende, skulle også kommet frem at i 
kommuneplanen er området utlagt til fritidsformål. 

 

Det må formelt gis dispensasjon fra bestemmelsen 
pkt 4 andre avsnitt i den gamle reguleringsplanen. 
Grunnlaget for å gi slik dispensasjon er gitt i nyere 
kommuneplan. 

 

 

..Vi finner det også besynderlig at saken ikke er 
oversendt verken Fylkesmannen i Aust-Agder eller 
Aust Agder Fylkeskommune. 

Søknadene er oversendt til begge instanser, og det 
foreligger uttalelse. 

..At søkeren har fordel av gitte dispensasjon er 
selvsagt, men det er ikke tiltaket/søkeren som skal ha 
personlige fordeler, det er miljøet i Askerøybukta og 
allmennheten som helhet som skal ha det, sett i 
forhold til bevaringsbestemmelsene.. 

Ved dispensasjon hvor ulemper er små eller 
fraværende kan det tillegges vekt på at planområdet 
blir utviklet og utnyttet i tråd med sin hensikt. 

I dette tilfelle er kulturmyndighetene positive til 
tiltaket etter vernebestemmelsene. 

..”Nye bygninger har bare blitt tillatt der hvor søker 
har kunnet dokumentere at det har stått en bygning 
tidligere. Dette har altså vært kommunens 
dispensasjonspraksis… 
 

I bestemmelsen står det at det kan tillates nybygg 
under forutsetning av at dette tilpasses eksisterende 
bygg med hensyn til lokalisering, materialvalg, form 
og farge. 

.. Vi finner det besynderlig og irrelevant å beskrive 
tomta som ”inneklemt” mellom to andre tomter og 
Skjærgårdsparken. Tomta ligger i sin helhet i 
skjærgårdsparken…. 
 

Årsaken til at “inneklemte tomter” er brukt som 
argument er at tomtene vurderes som 
fortetningstomter som bygger videre på 
utbyggingsmønsteret i Askerøybukta. 
Grensejusteringen for Skjærgårdsparken er som 
tidligere nevnt godkjent. 

 
Søknad om deling eller endring av grunneiendom fra 
Bertrand Marcussen 02.09.2015 
 
..Vi finner det besynderlig at Tvedestrand kommune 
har godtatt en så ufullstendig søknad… 
 

 

 

Søknaden er rettet opp.   
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..Det er besynderlig at kartet som er vedlagt 
nabovarslingene fra 02.09.2015 viser en tomt hvor 
grensene i bakkant ikke følger grensa for det 
regulerte området rundt Askerøybukta.. 
 

Tomten er blitt rettet og ligger innenfor regulert 
område. 

 

..Vi finner det høyst besynderlig at kommunen har 
behandlet Bertrand Marcussens søknad om deling 
av parsell som om det var søkt om dispensasjon fra 
regulerings- og arealplanene i Askerøybukta… 
 

Søknaden er nå rettet opp,og det er søkt dispensasjon 

 

 
Oppsummert finner ikke rådmannen at det er påberopt nabohensyn som skulle tilsi at det ikke kan gis 
delingstillatelse i dette tilfelle. De fleste merknadene går på formaliteter, og lite til materielle 
realiteter. For ordens skyld vedlegges miljødirektoratets 2 brev i forbindelse med endring av grensene 
for skjærgårdsparken. 
 

 
Rådmannens vurdering av dispensasjonsspørsmålet:  
Som det fremgår av pbl § 19-2 andre ledd kan kommunen ikke gi dispensasjon ”… dersom 
hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir 
vesentlig tilsidesatt”. Videre heter det: ”I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større 
enn ulempene, etter en samlet vurdering.  
 
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens 
konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Det er ikke tilstrekkelig at de hensyn som 
en bestemmelse skal ivareta ikke blir skadelidende dersom dispensasjon gis, det kreves også at det er 
noe som saklig sett taler for at dispensasjon bør innvilges. Spørsmålet vedrørende dispensasjon beror 
for øvrig på en reell og konkret vurdering. Avslag på dispensasjon skal begrunnes. 
 
Hensikten bak verneplanen for Askerøya er å fremme en god stedsutvikling, og at det ikke skal 
tillates tiltak som kan forringe verneverdiene. Samtidig er det uttalt at det kan etableres ny 
bebyggelse dersom dette kan skje på verneinteressenes premisser.  
 
Byggeforbudet i 100 m beltet skal ivareta allmenhetens interesser for ferdsel og friluftsliv i 
strandsonen, og bevare landskapsbildet i størst mulig utstrekning.  
 
Hensynet bak byggeforbudet blir etter rådmannens skjønn i liten grad berørt ved denne 
dispensasjonen. Askerøybukta er omkranset av bebyggelse i første og annen byggelinje, og begge 
de aktuelle tomtene ligger i bakerste rekke fra sjøen. Fradeling av tomtene vil ikke begrense 
allmennhetens tilgang til sjøen eller Skjærgårdsparken.  
 
Rådmannen er samtidig enig med fylkesmannen og fylkeskommunen at den gamle 
reguleringsplanen burde vært revidert, og at de nye tomtene ideelt sett burde vurderes gjennom 
en reguleringsplanprosess. På den annen side er tiltakene oversiktlige, og det kan stilles spørsmål 
om en reguleringsplan vil få frem nye og vesentlige problemstillinger i saken.  I en eventuell 
byggesak må det stilles strenge krav til utførelse og plassering. 
 
Nabomerknadene har først og fremst fokus på skjærgårdspark, saksbehandlingsregler og 
formaliteter, men rådmannen kan ikke se at det er kommet merknader til hvilke ulemper 
fradelingene skulle medføre. Det er ikke påberopt ulemper som f. eks. tap av utsikt, endrede 
lysforhold eller andre ulemper av fysisk karakter. 
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Tidligere vedtak/historikk 
 
9.4.2014   Delegert vedtak der det ble innvilget dispensasjon og delingstillatelse for parsell 1 
8.1.2016   Delegert vedtak der det ble innvilget dispensasjon og delingstillatelse for parsell 2 
7.7.2016   Vedtak om å opprettholde fritak fra nabovarsling 
6.12.2016 Teknikk, plan og naturutvalget  tar orientering om videre saksbehandling til orientering 
 
Gjeldende regelverk på området 
Det aktuelle området er omfattet av reguleringsplan verneplan for Askerøyabukta av 
06.02.91. Eiendommen er avsatt til boligformål i planen og fritidsbebyggelse i kommuneplanen. 
 
Lovgrunnlag: 
- LOV 2008-06-27-71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven, Pbl 08) 
- LOV-2009-06-19-100: Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven, nml) 
- LOV-1967-02-10: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven, fvl) 
- K-sak 104/07, 16.10.07: Kommunens delegasjonsreglement 

 
Konklusjon 
Rådmannen kan ikke se at det er påberopt nabohensyn som kan gi grunnlag for å avslå 
delingssøknaden. Det er heller ikke kommet inn nye opplysninger etter den siste nabovarslingen. 
 
Forholdet til skjærgårdsparken er privatrettslig, og det er dessuten avklart fra 
miljøverndepartementet at delingene ikke kommer i konflikt med skjærgårdsparken. Det er ikke 
rettslig grunnlag for å avslå delingssøknadene begrunnet med skjærgårdsparken.  
 
Fylkesmannens og fylkeskommunens råd om at en videre utbygging i område bør skje gjennom 
reguleringsplan må vurderes av utvalget. 
 
Rådmannen mener på den ene side at det kan være grunnlag for å innvilge dispensasjon i dette 
tilfelle. Presedenshensyn, og rådene fra regional og statlig myndighet, er momenter som taler 
imot dispensasjon. Saken legges frem med to alternative innstillinger. 
 
 
Tvedestrand, 11.09.2017 
Rådmannen 
 
________________ 
 
 
 
Vedlegg 
1 Merknader til nabovarsel av 22.04.17 
2 Ny og gammel grense -Skjærgårdspark 
3 Svar på merknad til Nabovarsel fra Ingrid Thorbjørnsen og Bertrand Marcussen av 22.04.2017 
4 Dispensasjonssøknad - Redegjørelse for tiltaket 
5 Merknad fra gnr/bnr 80/1 v/Allaug Wisth 
6 Oversiktskart Askerøya 
7 situasjonsplan kommuneplan Askerøya 
8 Brev Askerøybukta 050417 
9 Brev av 5.6.15 fra Miljødirektoratet 
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10 Brev av 8.2.2016 fra miljødirektoratet 
11 Ny nabovarsling av fradeling av parsell - gnr 80 bnr 7 
12 Ny nabovarsling med vedlegg 
13 Oversikt over hjemmelshavere 
14 Situasjonskart 
15   Ny nabovarsling av fradeling parsell 2 
 
Vedlegg som ikke sendes ut 
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Arkivsak-dok. 17/15760-1 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

Tvedestrand kontrollutvalg            

 30.11.2017 

 

 

 

   

 

 

Møte- og arbeidsplan 2018 Tvedestrand kontrollutvalg 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møte og arbeidsplan 2018 for Tvedestrand kontrollutvalg godkjennes. 

 

Planen og møtedatoene er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp de saker og avholde de 

møter utvalget ønsker. 

 

Møtedatoer 2018: kl. 09.00, 22.02 – 03.05 – 21.05 – 27.09 – 29.11 

 

Saken oversendes kommunestyret til orientering 

 

 

Saksopplysninger: 
Sekretariatet legger med dette frem en gen sak om møte- og arbeidsplan for kontrollutvalget i 2018.  

 

Saken skal videre legges frem som en orienteringssak i kommunestyret. 

 

Møte- og arbeidsplanen er ikke å forstå som en fullstendig presentasjon av alle de oppgaver/saker som 

kontrollutvalget vil behandle i løpet av året, men legger verkt på de oppgaver som utvalget etter egen 

forskrift er pålagt å behandle. 

 

Kontrollutvalget i Tvedestrand kommune har vedtatt å ha 5 møter i 2018, fordelt på tre møter på våren og 

to møter på høsten. Lengden på møtet bestemmes av antall saker som skal opp i møtet.  

 

I tillegg kan det være aktuelt for medlemmene å delta på NKRF sin Kontrollutvalgskonferanse 7-8. 

februar eller FKT sin Fagkonferanse 29-30. mai. 

 

Sekretariatet legger frem forslag til følgende møtetidspunkt og forslag til agenda for 2018 
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Tvedestrand kommune 

Kontrollutvalget 

Møte- og arbeidsplan 2018 
Torsdag 22.02.2018 kl. 09.00 

- Godkjenning av protokoll og innkalling 

- Oppfølging av forvaltningsrevisjon Barnevernet Øst i Agder 

- Rapport Selskapskontroll Lisand AS 

- Årsmelding kontrollutvalget 2017 

- Revisor egenvurdering av uavhengighet 2017 

- Orientering fra revisjonen 

- Eventuelt 

 

Torsdag 03.05.2018 kl. 09.00 

- Godkjenning av protokoll og innkalling 

- Årsregnskap og årsmelding 2017 Tvedestrand kommune 

- Oppfølging av sak 14/17 - Tilsyn med helse og omsorgstjenester 

- Oppfølging av forvaltningsrevisjon om offentlige anskaffelser 

- Samordnet tilsynskalender for Tvedestrand kommune 2018 

- Årsrapport 2017 Kemneren i Tvedestrand kommune 

- Orientering fra revisjonen 

- Eventuelt 

 

Torsdag 21.06.2018 kl. 09.00 

- Godkjenning av protokoll og innkalling 

- Orientering om første tertial 2018 

- Orientering fra revisjonen 

- Eventuelt 

 

Torsdag 27.09.2018 kl. 09.00 

- Godkjenning av protokoll og innkalling 

- Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2018 

- Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2017  

- Orientering fra revisjonen 

- Eventuelt 

 

 

Torsdag 29.11.2018 kl. 09.00 

- Godkjenning av protokoll og innkalling 

- Orientering om andre tertialrapport 2018 

- Møte og arbeidsplan kontrollutvalget 2018 

- Orientering fra revisjonen 

- Eventuelt 
 

 

 

Planen er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp saker og avholde de møter de ønsker. 

 

Det kan være aktuelt å kalle inn representanter fra administrasjonen for å orientere om aktuelle 

saker/temaer utover de punktene som er nevnt ovenfor. 
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Arkivsak-dok. 17/01359-5 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Tvedestrand kontrollutvalg 30.11.2017 

 

 

 

   

 

 

Orientering fra revisor 30.11.2017 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
Kontrollutvalget har et ansvar for å se til at det blir gjennomført revisjon i kommunen. For å holde seg 

orientert om det pågående revisjonsarbeidet i kommunen, orienterer revisor kontrollutvalget gjennom 

året. 
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Arkivsak-dok. 17/01361-7 
Saksbehandler Sander Haga Ask 

 
Saksgang Møtedato 

            

Tvedestrand kontrollutvalg 30.11.2017 

 

 

 

   

 

 

Eventuelt 30.11.2017 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger: 
1. Kontrollutvalgets saker behandlet i kommunestyret 

2. Neste møte blir 

3. Eventuelt 

a. Kommunens rutiner for protokollføring ved befaringer. 

b. Kommunens praksis for gaver 
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