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Forord 
 
Telemark kommunerevisjon IKS er et av landets største interkommunale 

revisjonsselskaper. Alle de 18 kommunene i Telemark, Larvik kommune i Vestfold og 

Telemark fylkeskommune er eiere av selskapet. Vi utfører revisjon og andre tjenester 

for våre eiere og andre kommunale/fylkeskommunale aktører. 

 

Telemark kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon innenfor en rekke 

områder, og med forskjellige innfallsvinkler. Våre forvaltningsrevisorer har 

samfunnsfaglig, økonomisk og juridisk utdanning på mastergradsnivå, og har bred 

kompetanse innen offentlig forvaltning. Vi gjennomfører oppdragene i samsvar med 

Norges kommunerevisorforbunds standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001). Vi 

samarbeider faglig og administrativt med Buskerud kommunerevisjon IKS og Vestfold 

kommunerevisjon. 

 

Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av forvaltningsrevisor Hildegunn Rafdal, 

med Kirsti Torbjørnson som oppdragsansvarlig. 

 

Kragerø kommune har fått følgende rapporter om forvaltningsrevisjon fra 2014: 

 

 7015 018 Offentlige anskaffelser 2015 

 715 019 Økonomistyring – etterkontroll 2015 

 750 014 Tilsyn med byggesaker – Kragerø kommune 2015 

715 021 Byggesaksbehandling 2017 

 

Du kan finne alle våre rapporter på vårt nettsted www.tekomrev.no, der du også kan 

lese mer om forvaltningsrevisjon generelt. 

 

  

http://www.tekomrev.no/
http://www.nkrf.no/rsk_001_standard_for_forvaltningsrevisjon
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Sammendrag 
 
 

Bestilling  
Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i Kragerø i sak 11/17 og 19/17. 

 

Spørreundersøkelse - innbyggernes erfaringer med boplikt 
På bestilling fra kontrollutvalget har vi kartlagt innbyggernes erfaringer med boplikten. 

Vi laget en spørreundersøkelse og sendte den til de fleste velforeninger, borettslag og 

boligbyggelag, samt til et visst antall sameier. De som svarte representerer om lag 

5400 helårsboliger og fritidsboliger. Vi fant: 

 

 Det store flertallet mener at boplikten blir overholdt i deres område.  

 De organisasjonene som består kun av helårsboliger svarer at boplikten 

overholdes i større grad enn de organisasjonene som består av både helårs- og 

fritidsboliger.  

 Overholdelse av boplikt kan være en utfordring i boretts- og boligbyggerlag. 

 Det store flertallet svarer at deres organisasjon ikke har behandlet saker der en 

er usikker på om boplikten blir overholdt. En sier: «Vi er en velforening for alle 

husstander på øya, og vi er ikke informanter. Kontroll med boplikten er en 

kommunal oppgave og ikke en oppgave for velet.» 

 Noen få organisasjoner har gjort kommunen oppmerksomme på mistanker om 

at boplikten ikke blir overholdt. De har blandede erfaringer når det gjelder 

kommunens oppfølging.  

 

 

Forvaltningsrevisjon – boplikt  
 

Vi har undersøkt følgende problemstillinger: 

 

I hvilken grad sikrer Kragerø kommune forsvarlig saksbehandling i konsesjonssaker? 

 

I hvilken grad sikrer Kragerø kommune en forsvarlig kontroll med at 

konsesjonsvilkårene for eiendommer som er regulert til boligformål blir overholdt? 
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Forsvarlig saksbehandling 
Vi har undersøkt om sentrale bestemmelser om saksbehandling i forvaltningsloven og 

konsesjonsloven er ivaretatt i reglementer, rutiner og i konkrete konsesjonssaker. Vi 

fant: 

 Kragerø kommune har et administrativt reglement der det står at 

kommunalsjefens myndighet skal framgå av lederavtalen, og at vedkommende 

kan videredelegere til ansatte i egen avdeling. Videredelegasjon skal framgå av 

arbeidsavtaler og/eller stillingsbeskrivelser. Etter en omorganisering høsten 

2016 og omfordeling av arbeidet med konsesjonssaker, er det uklart om 

myndigheten til å saksbehandle og fatte vedtak i konsesjonssaker er delegert i 

tråd med kommunes delegasjonsreglement og med praksis. Å fatte vedtak i 

konsesjonssaker er myndighetsutøvelse. Uten korrekt delegasjon kan slike 

vedtak være ugyldige.  

 

 Hver ansatt i Kragerø kommune er selv ansvarlig for å vurdere egen habilitet. 

Når en ansatt vurderer seg inhabil, er det praksis for at saken overføres til en 

kollega/leder. Vurderingene blir ikke dokumentert. Forvaltningsloven krever 

det ikke, men det kan være gode grunner til å sørge for en viss dokumentasjon 

av habilitetsvurderinger. Det gjelder særlig i saker der en vurderer seg inhabil, 

eller der andre har eller kan komme til å reise tvil om habiliteten.  

 

 Kragerø har flere tiltak for å ivareta veiledningsplikten. Kommunen har 

informasjon om konsesjon på sine nettsider. I tillegg gis det veiledning via 

telefon og ved oppmøte i servicesenteret.  Forvaltningsloven krever det ikke, 

men det kan være hensiktsmessig med en viss dokumentasjon av veiledningen. 

Blant annet for å sikre etterprøving av kommunes saksbehandling.  

 

 Kommunen har ikke egne tiltak for å sikre at konsesjonssaker blir tilstrekkelig 

opplyst. Konsesjonssøknader skal skrives på eget skjema, og her framgår det 

hvilke opplysninger kommunen vil kunne trenge. I enkelte saker ser vi at 

kommunen har innhentet ytterligere opplysninger. Dette indikerer at 

kommunen likevel mottar og innhenter tilstrekkelige opplysninger. 

 

 Avgjørelser i konsesjonssaker er enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Kragerø 

kommune har i begrenset grad maler og standardtekster for vedtak i 

konsesjonssaker. Vi så også alle vedtak inneholder opplysninger om faktiske 

forhold. De alle fleste vedtakene viser til en lovhjemmel, men bare om lag 

halvparten viser til riktig lovhjemmel. De fleste vedtakene inneholder 

vurderinger, men få av dem inneholder vurderinger av de forhold som 

konsesjonsloven nevner. Vi ser også at begrepet «tilleggtomt» tillegges vekt i 

http://www.tekomrev.no/


Boplikt – Kragerø kommune 

 

 
 

 
Telemark kommunerevisjon IKS      www.tekomrev.no  

v 

kommunes vurderinger, til tross for at dette er et begrep som ikke brukes i 

aktuelt lovverk, herunder i plan- og bygningsloven og konsesjonslovgivingen.  

 
Vi mener kommunen med fordel kan skrive mer utførlige vurderinger i sine 

vedtak i konsesjonssaker. De bør inneholde konkrete henvisninger til 

lovgrunnlag eller annet formelt grunnlag, og vise tydelig hvilke vurderinger som 

er gjort sett opp mot fakta i saken. Det vil kunne synliggjøre at kravene til 

rettsikkerhet, likebehandling og etterprøvbarhet blir ivaretatt. Det vil i neste 

omgang styrke innbyggernes tillit til kommunes saksbehandling av slike saker. 

 

Samlet sett mener vi at Kragerø kommune delvis har en forsvarlig saksbehandling av 

konsesjonssaker. Ivaretakelse av habilitet, veiledningsplikt og saksutredning synes 

bedre ivaretatt enn vedtaksutforming.   

 

Kontroll og oppfølging 
Vi har undersøkt om sentrale bestemmelser om oppfølging og kontroll i 

konsesjonsloven er ivaretatt i reglementer, rutiner og i konkrete konsesjonssaker. Vi 

fant: 

 Kragerø kontrollerer ikke at det søkes om konsesjon innen lovpålagt frist. 

Kommunen har vurdert risikoen ved å unnlate å kontrollere dette.  Revisor har 

forståelse for at gjennomføring av denne kontrolloppgaven vil være krevende 

ressursmessig sett. Konsesjonsloven gir ikke rom for at kommunen kan gjøre en 

skjønnsmessig vurdering av om det er nødvendig å kontrollere dette. 

Kommunen bør derfor iverksette tiltak som sikrer at Kragerø får en praksis som 

er i tråd med lovverket. 

 

 Kommunen kontroller ikke om søkere som har fått avslag på 

konsesjonssøknaden, iverksetter lovpålagte tiltak. Kommunen har her også 

vurdert risikoen ved å unnlate å kontrollere dette. Heller ikke på dette området 

åpner konsesjonsloven for at kommunen kan gjøre en skjønnsmessig vurdering 

av om det er nødvendig å gjennomføre kontroll. Vi kan vanskelig se at Kragerø 

har en praksis som er i tråd med lovverket. 

 

 Ny eier av en konsesjonspliktig eiendom kan levere et egenerklæringsskjema 

om konsesjonsfrihet. Det gjelder blant annet når noen skal bo på eiendommen, 

eller når eiendommen overtas via slektskap. Ved sistnevnte er det ikke boplikt. 

Kommunens skal kontrollere opplysningene som gis i skjemaet. Kragerø har en 

egen rutine for dette arbeidet. Kommunen kontrollerer at oppgitte 

opplysninger om forhold ved eiendommen er korrekte, men sjekker sjelden 
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opplysningene om slektskapsforhold. Kommunen har plikt til å kontrollere at 

betingelsene for konsesjonsfrihet er tilstede – med andre ord alle opplysninger 

gitt i egenerklæringsskjema. Vi kan vanskelig se at kommunes praksis på dette 

området er i tråd med lovkravet. 

 

 Fristen for bosetting på eiendommer med boplikt, er vanligvis ett år. Kragerøs 

system for å kontrollere om boplikten blir overholdt har endret seg de siste 

årene. Etter vår vurdering virker det som det nåværende systemet er et egnet 

tiltak for å sikre at kommunens oppfølging er i tråd med konsesjonslovens krav. 

 

 Kommunen kontrollerer overholdelse av boplikten i eneboliger og 

selveierleiligheter, men ikke i boliger i borettslag og boligbyggerlag. I følge 

Landbruksdirektoratet har kommunen ansvar for å føre kontroll med alle 

eiendommer der ny eier har konsesjon med vilkår om boplikt. Vi kan derfor 

vanskelig se at kommunens kontroll er i tråd med lovkravet. 

 
Samlet sett mener vi Kragerø kommune hovedsakelig har forsvarlig kontroll med at 

konsesjonsvilkårene blir overholdt.  

 

Anbefalinger 
Vi mener at Kragerø kommune bør: 

 

 oppdatere delegasjonsreglementet, 

 

 vurdere å dokumentere flere ledd i saksbehandlingen i konsesjonssaker,  

 

 sikre at vedtak i konsesjonssaker er enkle å etterprøve, og   

 

 sikre at konsesjonsvilkår for alle eiendommer regulert til boligformål blir 

overholdt. 

 

 

 

Skien, 20. april 2018 

Telemark kommunerevisjon IKS 
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1 Innledning 
 
 

1.1 Kontrollutvalgets bestilling 
Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i Kragerø i sak 11/17.  Ytterligere 

avklaringer i bestillingen ble vedtatt i sak 19/117.  

 

Hjemmel for forvaltningsrevisjon er gitt i kommunelovens § 77 nr. 4, jamfør forskrift 

om kontrollutvalg kapittel 5 og forskrift om revisjon kapitel 3.  

 

1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier 
Rapporten handler om følgende problemstillinger: 

 

I hvilken grad sikrer Kragerø kommune forsvarlig saksbehandling i konsesjonssaker? 

 

I hvilken grad sikrer Kragerø kommune en forsvarlig kontroll med at 

konsesjonsvilkårene for eiendommer som er regulert til boligformål blir overholdt? 

 

 

Revisjonskriteriene1 i denne forvaltningsrevisjonen er utledet fra konsesjonsloven med 

tilhørende nasjonale forskrifter og en lokal forskrift om nedsatt konsesjonsgrense, 

forvaltningsloven og kommuneloven. Kriteriene er angitt under hver problemstilling 

nedenfor, og er nærmere omtalt i vedlegg 2 til rapporten.  

 

1.3 Avgrensning 
Vi avgrenser mot konsesjonssaker som gjelder større jord- og skogbrukseiendommer, 

og viser til samarbeidsavtale inngått i 2014 mellom Drangedal og Kragerø kommune. I 

følge avtalen skal Drangedal utføre landbruksbaserte tjenester for Kragerø, herunder 

behandle søknader etter konsesjonsloven. I praksis gjelder dette større jord- og 

skogbrukseiendommer. Avtalen omfatter ikke saker som følger av Kragerø kommunes 

forskrift om nedsatt konsesjonsgrense.  

 

Vi gjennomgår konkrete konsesjonssaker for perioden 2015 – 2017. 

                                                        
1 Revisjonskriterier er en samlebetegnelse på de regler og normer som gjelder innenfor det området 

som skal undersøkes. Revisjonskriteriene er basis for de analyser og vurderinger som revisjonen foretar, 

konklusjonene som trekkes, og de er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere samsvar, avvik eller 

svakheter. 
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1.4 Metode og kvalitetssikring 
For å danne oss et oppdatert og helhetlig bilde av konsesjonssaksbehandlingen i 

Kragerø, har vi brukt ulike metoder for datainnsamling: 

 Spørreundersøkelse blant velforeninger, sameier og boretts- og boligbyggerlag 

 intervju med kommunalsjef for Avdeling for samfunn, 

 intervju med bygningssjef, 

 intervju med saksbehandler på konsesjonssaker 

 intervju med servicesenteret 

 gjennomgang av ulike kommunale dokumenter, 

 gjennomgang av enkelte konsesjonssaker i saksbehandlingssystemet P360, og 

 analyse av Kostratall. 

  

Metode og tiltak for kvalitetssikring er omtalt nærmere i vedlegg 3 til rapporten. 

 

1.5 Høring 
Rapporten er presentert i et høringsmøte med administrasjonen i kommunen og sendt 

på høring til rådmannen 03.04.18. Vi har mottatt en høringsuttalelse, og den ligger i 

vedlegg 1. Vi har ikke gjort endringer i rapporten som følge av høringsuttalelsen. 
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2 Regler om boplikt2  
 

 

Opplysningene i dette kapittelet er hentet fra konsesjonsloven med tilhørende 

forskrifter, lokal forskrift om nedsatt konsesjonsgrense for Kragerø kommune, 

forarbeider til konsesjonsloven jf. Ot.prp. nr. 79 (2002-2003), rundskriv M-2/2009 og 

rundskriv M-3/2017 og Landbruksdirektoratets nettsider.3 

 

2.1 Boplikt 
Boplikt betyr at noen må bo på en eiendom, det vil si ha den som sin reelle bolig.  

 

En eiendom er tatt i bruk som reell bolig dersom noen er registrert bosatt på 

eiendommen i folkeregisteret. Boplikten kan være personlig eller upersonlig. 

 

 Personlig boplikt betyr at den som eier en eiendom må bo der selv. Personlig 

boplikt oppfylles ved at den som eier eiendommen, er registrert som bosatt på 

eiendommen i folkeregisteret.  

 Upersonlig boplikt betyr at noen må bo på eiendommen, men at dette ikke 

trenger å være eieren. Upersonlig boplikt oppfylles dermed ved at noen er 

registrert som bosatt på eiendommen i Folkeregisteret. 

 

I folkeregisterloven står det at alle som bytter bosted i Norge, skal melde fra om dette 

til skattekontoret senest åtte dager etter flyttingen. Det er skattekontoret som avgjør 

om noen kan bli registrert bosatt på en eiendom. Slik har reglene vært siden 20094. 

  

2.2 Konsesjon 
Konsesjon betyr tillatelse. I vår sammenheng brukes ordet konsesjon om tillatelse til å 
erverve en fast eiendom. 
 

                                                        
2 Det vises til vedlegg 2 Revisjonskriterier for ytterligere informasjon om konsesjonslovgivningen.  

3 Rundskriv M-2/2009 ble opphevet 1. september 2017 da M-3/2017 ble ferdigstilt av Landbruks- og 

matdepartementet. Vi har med begge rundskrivene siden vår rapport dekker flere år bakover i tid, jf. 

pkt. 1.3. 

4 Tidligere kunne eieren oppfylle boplikten ved å faktisk å bosette seg på eiendommen i mer enn 50 % av 
tiden. Denne regelen ble opphevet i 2009.  
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 Erverv er et fellesord for alle måter man kan overta en eiendom på; kjøp, arv, 
gave osv. Vi unngår dette ordet i vår rapport, og bruker mer dagligdagse ord for 
å overta en eiendom. 
 

 Overdragelse er et felles ord for alle måter en kan gi fra seg en eiendom på; 
kjøp arv, gave osv. På samme måte for ordet erverv, unngår vi dette ordet i vår 
rapport, og bruker mer dagligdagse ord. 

  

 Fast eiendom er for eksempel hus, landbrukseiendommer eller ubebygd tomt, 
eller andre arealer. 

 
Reglene om konsesjon står i konsesjonsloven og tilhørende forskrifter. Det er 

kommunen som avgjør søknader om konsesjon. Fylkesmannen er klageinstans.  

 

Konsesjonsloven krever at du må ha konsesjon for å overta fast eiendom. Det finnes 

flere viktige unntak fra denne regelen, og disse unntakene gjør at mange 

eiendomsoverdragelser blir konsesjonsfrie.  

 

 Konsesjonsfrihet betyr at den som vil overta en eiendom ikke trenger å søke 

myndighetene om tillatelse. 

 

2.3 Konsesjonsplikt i Kragerø 
Noen kommuner ønsker å begrense mulighetene for at helårsboliger blir brukt som 

fritidsboliger. For å kunne styre bruken av eiendommer i ønsket retning, kan 

kommunen ha regler som begrenser mulighetene for å overta eiendommer 

konsesjonsfritt.  Eksempelvis kan det gjelde ubebygde tomter til bolig, leiligheter og 

bolighus som står på tomter av vanlig størrelse. Når kommunen har slike regler sier en 

at kommunen har nedsatt konsesjonsgrense.  

 

 Konsesjonsplikt betyr at den som vil overta en eiendom må søke kommunen 

om tillatelse. 

 

Kragerø har slike regler. Reglene er nedfelt i en egen forskrift5, og gjeldende forskrift 

trådde i kraft i 2010.6  Slike forskrifter kalles nullgrenseforskift.  

                                                        
5 Fullt navn: Forskrift om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7, Kragerø kommune, 

Telemark 

6 Det stilles særskilte krav til lokale forskrifter om nedsatt konsesjonsgrense. De må fastsettes av 

sentrale myndigheter, og bare etter anmodning fra kommunen når det anses nødvendig for å hindre at 

eiendommer som bør brukes til helårsbolig, blir brukt til fritidsformål, jf. konsesjonsloven § 7. Kragerø 

kommune har anmodet om en slik forskrift, og den ble fastsatt av Landbruksdirektoratet.   
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2.3.1 Hovedregler – forskrift om nedsatt konsesjonsgrense i Kragerø 
Overtakelse av konsesjonspliktige eiendommer i Kragerø kan i hovedsak skje på to 

måter. 

 

1. Du ønsker å overta en konsesjonspliktig eiendom, og du skal bo der selv eller 

leie ut til andre som skal bo der. Da skal du levere inn et eget skjema til 

kommunen. Her signerer du på at boligen skal brukes som reell helårsbolig. 7 

Kravet om å fylle ut et egenerklæringsskjema gjelder både for eneboliger og 

leiligheter. Kommunen har ansvar for å undersøke om opplysningene som gis i 

egenerklæringsskjema er korrekte. 

 

2. Du ønsker å overta en konsesjonspliktig eiendom, men du verken kan eller vil 

bruke den som helårsbolig. Da må du søke om konsesjon for å overta 

eiendommen. Utfallet kan bli at det gis konsesjon til å overta eiendommen til 

fritidsformål, eller at du får avslag, eller at det gis konsesjon med vilkår om 

boplikt. 

 

2.3.2 Mer detaljerte regler – forskrift om nedsatt konsesjonsgrense i Kragerø 
Dette avsnittet gjelder når ny eier ikke kan eller vil bruke en konsesjonspliktige 

eiendom som bolig, men vil bruke den for eksempel som fritidsbolig.  

 

Konsesjonsplikten gjelder i hovedsak for følgende eiendommer i Kragerø: 

 

1. Ubebygde tomter som er avsatt til boligformål.  

 

 Med ubebygd tomt menes tomt som kan brukes til å bygge ett hus med en 

eller maksimalt to boenheter.  

 Med ordet boligformål siktes det til arealer som er avsatt til helårsbolig i 

kommunens planverk. 

 

2. Bebygde eiendommer som er eller har vært brukt som helårsbolig. Det 

omfatter eneboliger og hus med flere boenheter, herunder ulike typer 

selveierleiligheter, samt andel i boligbyggelag, andel i borettslag, og 

overtakelse av fast eiendom fra boligbyggelag.  

 

                                                        
 
7 Fristen for å ta eiendommen i bruk som helårsbolig er ett år etter overdragelsen, jf. konsesjonsloven § 

7. 
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3. Eiendommer med bebyggelse som ikke er tatt i bruk som helårsbolig, herunder 

eiendom med bebyggelse som er under oppføring, og som ligger i et område 

som er regulert til boligformål. 

 

2.3.3 Endringer i konsesjonsreglene – betydning for boplikt? 
Underveis i arbeidet med rapporten har det dukket opp spørsmål om endringer i 

konsesjonsreglene kan føre til endringer om boplikt selv om eieren ikke skal selge8 

boligen sin.  

 

Nedenfor gjennomgår vi to mulige situasjoner der eier har eid sin bolig så lenge at 

reglene om konsesjon kan ha endret seg. 

 

I Kragerø er det boligeiere som skaffer seg en bolig nr. 2 – eksempelvis en leilighet eller 

en omsorgsbolig uten å selge bolig nr. 1. Vedkommende blir registrert i folkeregisteret 

på bolig nr. 2. I slike tilfeller avgjøres spørsmålet om eier har boplikt på bolig nr. 1 av 

det konsesjonsregelverket som gjaldt da vedkommende overtok bolig nr. 1. Konkret 

eksempel: Du kjøpte et hus i 1960. Du beholder huset og kjøper en leilighet i 2018 som 

blir din nye helårsbolig. I slike tilfeller vil reglene om boplikt for huset, være de reglene 

som gjaldt i 1960.  

 

Dersom eier skal selge bolig nr. 1, må det gjøres i tråd med det konsesjonsregelverket 

som gjelder på det tidspunktet da vedkommende overfører eiendommen til ny eier. 

Det har altså ingenting å si hvilke regler som gjaldt da boligen ble bygd eller overtatt av 

selger. Konkret eksempel: I 2018 selger du det huset du kjøpte i 1960. I slike tilfeller er 

det regelverket som gjelder i 2018 som avgjør om det er boplikt på eiendommen. 

 

2.4 Konsesjonsfrihet i Kragerø 

2.4.1 Slektskap -  hovedregel 
Nære slektninger kan som hovedregel overta en eiendom konsesjonsfritt. Det er 

tilstrekkelig å sende inn et signert skjema til kommunen der en redegjør for 

slektskapsforholdet mellom tidligere og nåværende eier.  

 

Hovedregelen for slik konsesjonsfrihet gjelder når tidligere eier har hatt tinglyst 

hjemmel til eiendommen de siste fem årene før overtakelsen.  

 

                                                        
8 Som nevnt i pkt. 2.2 bruker konsesjonsloven begrepene overdrager og erverver om alle måter en kan gi 

fra seg (overdra) og overta (erverve) en eiendom på. Vi har valgt å unngå disse begrepene siden de ikke 

er vanlig dagligtale og meningen i dem ikke framgår intuitivt.   
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2.4.2 Slektskap - detaljerte regler  
En person kan overta en eiendom konsesjonsfritt når ny eier (erverver): 

 er overdragers (siste eiers) ektefelle, 

 er i slekt med tidligere eier eller tidligere eiers ektefelle i rett oppadstigende 

(foreldre, besteforeldre) eller nedstigende linje (barn, barnebarn), 

 er i slekt med tidligere eier eller tidligere eiers ektefelle i første sidelinje 

(søsken) og deres barn, eller 

 er i svogerskap med tidligere eier (er slektninger av ektefellen) i rett 

oppstigende linje, eller 

 har odelsrett, jf. konsesjonsloven § 5 nr. 1 og 2. 

 

Overtakelse mellom nære slektninger for bebygde eiendommer med mer enn 35 

dekar9 fulldyrka og overflatedyrka mark eller mer enn 500 dekar produktiv skog, er 

konsesjonsfri når ny eier bor der selv i minst fem år (kalles lovpålagt boplikt). Ny eier 

må bosette seg på eiendommen innen ett år etter overtakelsen.  

 

En eiendom som er overtatt konsesjonsfritt via slektskap, vil igjen være 

konsesjonspliktig dersom eiendommen selges ut av familien.   

 

 

Nedenfor er slektskapsforholdene tegnet opp: 

                                                        
9 Loven ble sist endret 01.09.17. Ved lovendringen økte størrelsen på fulldyrka og overflatedyrka mark. 

Tidligere var det 25 dekar. 
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Erverver vil være ny eier. 

 

 
 

Overdrager vil være den personen som overfører eierskapet til en eiendom til en 

annen. 

 

Kilde: Kragerø kommunes nettside 
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2.4.3 Konsesjonsfrie eiendommer  
Noen eiendommer kan overtas konsesjonsfritt, men ny eier må sende inn 

egenerklæringsskjema. Eksempler på slike eiendommer er: 

 

 Ubebygde enkelttomter for bolig, fritidshus eller naust10, der tomten er mindre 

enn 2 dekar og godkjent fradelt etter eget regelverk, jf. konsesjonsloven § 4 

første ledd nr. 1. 11 

 

 Ubebygde arealer som er regulert til annet enn landbruks-, natur- og 

friluftformål (forkortet LNF), eller som er regulert til bebyggelse og anlegg i 

kommuneplanen. Vilkåret for konsesjonsfrihet er at ny eier ikke foretar 

bruksendringer i strid med kommunens planverk, jf. konsesjonsloven § 4 første 

ledd nr. 3.  

 

 Mindre arealer som grenser til og skal legges til allerede bebygd eller ubebygd 

tomt, og som er godkjent fradelt etter eget regelverk, jf. forskrift om 

konsesjonsfrihet mv. § 1 bokstav g. 

 

 Grunn til fylkesveg og privat veg, som er avsatt til dette formålet i kommunens 

planverk, jf. forskrift om konsesjonsfrihet mv. § 1 bokstav h og i. 

 
 

Vi viser til vedlegg 2 for en nærmere redegjørelse av konsesjonsloven med tilhørende 

forskrifter, og forskrift om nedsatt konsesjonsgrense som gjelder for Kragerø. 

 

 

 

  

                                                        
10 Da loven ble endret 01.09.2017, gjaldt en av endringene bygningstyper. Tidligere omfattet dette 

punktet kun bolig og fritidshus. Ved siste lovendring ble naust tatt inn. I følge Rundskriv M-3/2017 er et 

naust: «… en enkel bygning i strandsonen som brukes til oppbevaring av redskaper, utstyr, båter og 

annet. Bygningen skal ikke brukes til bolig eller fritidshus.» 

11 Da den nye loven trådde i kraft 01.09.2017, ble vilkåret om at ubebygde enkelttomter må bebygges i 

løpet av fem år, tatt ut av loven. 
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3 Innbyggernes erfaringer med boplikt 
 

 
Kontrollutvalget ba spesielt om at vi innhentet innbyggernes erfaringer med boplikt i 

Kragerø.  

 

Vi inviterte i overkant av 90 velforeninger, borettslag, boligbyggelag og sameier til å 

delta i spørreundersøkelsen. De ble valgt fordi området de dekker enten består kun av 

helårsboliger, eller både helårsboliger og fritidsboliger. Gruppen som svarte 

representerer om lag 5400 helårsboliger og fritidsboliger. 12 

 

Undersøkelsen er tredelt. Første del handler om innhente faktaopplysninger om 

foreningene, lagene og sameiene (heretter brukes ordet organisasjonene som 

fellesbetegnelse). Andre del handler om å kartlegge organisasjonenes erfaringer med 

overholdelse av boplikten i eget område. Den siste delen handler om å få kjennskap til 

organisasjonenes og arbeid med overholdelse av boplikten, og deres erfaring med 

kommunen oppfølging.  

 

Dette er en beskrivende undersøkelse. Vi har systematisert funnene, men ikke vurdert 

dem.  

 

3.1 Informasjon om organisasjonene som deltar i spørreundersøkelsen 
Det er stor spredning i antall boenheter per organisasjon som deltar i undersøkelsen. 

De minste består av mindre enn 5 helårs- og fritidsboliger, mens de største dekker et 

område med 1000-1500 helårs- og fritidsboliger.  

 

De aller fleste organisasjonene dekker ganske få boenheter. Om lag 2/3 av 

organisasjonene gjelder for et område med 3 til 30 boliger.  

 

Om lag 2/3 av organisasjonene gjelder for områder som kun består av helårsboliger, 

mens resten består av både helårs- og fritidsboliger.  

 

Omtrent alle sameiene og borettslags- og boligbyggelagene består kun av 

helårsboliger.   

 

Velforeninger med både helårs- og fritidsboliger har ulik sammensetning. I noen  

                                                        
12 Det metodiske rundt gjennomføringen av undersøkelsen er beskrevet i vedlegg 3. 

 

http://www.tekomrev.no/


Boplikt – Kragerø kommune 

 

 
 

 
Telemark kommunerevisjon IKS      www.tekomrev.no  

11 

foreninger er det hovedsakelig helårsboliger, andre har en ganske jevn fordeling  

mellom boligtypene, mens en tredje gruppe består for det meste av fritidsboliger.  

 

Geografisk sett har vi fått svar fra store deler av kommunen; fra sentrum, fra 

boligområder nord for sentrum, fra områder langs kysten og fjordarmene, og fra 

øyene.   

 

3.2 Erfaringer med overholdelse av boplikten 
Om lag ¼ svarte at boplikten jevnlig blir diskutert blant beboerne, mens resten svarte 

nei. De aller fleste som svarte ja, er velforeninger, mens de aller fleste som svarte nei 

er boretts- og boligbyggerlag og sameier. Her gjengis noen svar fra undersøkelsen: 

 

 Ja, boplikten blir diskutert, de aller fleste irriterer seg over hvor enkelt det er å 
omgå boplikt. 
 

 Ja, i et annet borettslag i nærheten har de solgt en leilighet til et firma. Vi er 
usikre på hva den skal brukes til. Dette blir diskutert. Er dette lov? 
 

 Nei, ikke i borettslaget vårt, men vi snakker om at det er tomme hus rundt oss. 
Vi ser det særlig om sommeren, for da blir hagene overgrodd. 
 

 Nei, svært lite. Folk bryr seg ikke så mye. Synes det er gammeldags.  
 

Det store flertallet svarte ja på spørsmålet om de mener at boplikten blir overholdt i 

deres område. Undersøkelsen viser at de organisasjonene som består kun av 

helårsboliger, svarer ja i større grad enn de organisasjonene som består av både 

helårs- og fritidsboliger.  

 

For å vise at overholdelse av boplikt kan være utfordrende i områder med både helårs- 

og fritidsboliger, gjengir vi svar fra noen slike organisasjoner: 

 

 Det er kun helårsboliger her, men omtrent 1/3 brukes som sommerboliger. De 
er enten nedarvet eller kjøpt. 
 

 Det er mange mørke vinduer. Mange av dem er vi sikre på er overdratt på 
slektskap. Samtidig vet vi det er noen er kjøpt uten at slektskapsreglen kan 
anvendes, og vi som bor her ser at de oppholder seg lite i husene sine.  
 

 Mange boliger overtas på slektskap og det er jo greit etter reglene. 
 

 Det står titalls tomme hus da de enten er arvet eller har folk med adresse der 
bosatt på annen adresse i bolig som tilfredsstiller kravet til 
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pendlerbolig/midlertidig bolig. Dagens regelverk gjør det alt for enkelt å unngå 
boplikt. 

 

Vi ser også at overholdelse av boplikt kan være en utfordring i borettslags- og 

boligbyggerlag. Her er noen svar fra slike organisasjoner: 

 

 Det er 3 boliger vi er usikre på. Den ene vet vi brukes som ferieleilighet. De som 
eier den bor i annen by. To andre er vi usikre på om det bor folk eller de brukes 
som fritidsbolig. De to siste er nylig solgt.  
 

 Styret følger opp alle overdragelser nøye, sånn at det ikke skal bli ferieboliger 
her. Det er to leiligheter som står tomme nå. Vi i styret har full kontroll på disse. 
Vi har kontaktet boligbyggelaget, og fått opplyst at det er folk som har adresse 
i Folkeregisteret på disse leilighetene. Den ene er under oppussing, mens den 
andre eies av en som bor borte på skole. 
 

 For noen år siden hadde vi en leilighet som ble brukt som fritidsbolig. Det gjør 
den ikke lenger. Eierne har flyttet. 

 

3.3 Organisasjonenes og kommunens arbeid med overholdelse av 
boplikt 

Det store flertallet av organisasjoner svarer nei på spørsmålet om deres organisasjon 

har behandlet saker der en er usikker på om boplikten blir overholdt.  

 

Det store flertallet svarer også nei på spørsmålet om organisasjonen har gjort 

kommunen oppmerksom på konkrete mistanker om manglende overholdelse av 

boplikt. Enkelte organisasjoner begrunner svaret sitt slik:  

 

 Vi er en velforening for alle husstander på hele øya, og vi er ikke informanter. 
Kontroll med boplikten er en kommunal oppgave og ikke en oppgave for velet.  
  

 Nei. Flertallet her kvier seg for å opptre som "konsesjonspoliti". 
 

 
Det lille mindretallet som svarer ja på spørsmålet om deres organisasjon har gjort 

kommunen oppmerksom på konkrete mistanker om manglende overholdelse av 

boplikt, ble spurt om kommunen har fulgt opp disse sakene. Her er noen av svarene:  

 

 Jeg vet ikke. Det har ikke skjedd noe her ute. 

 Kommunen har fulgt opp til en viss grad. Uten resultat. 

 Nei. 
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 Ja. Etter det ble eier pålagt tvangssalg eller boplikt. Endte med at han overførte 
huset på kona. Nå leies huset ut.  

 Ja, men kravet til boplikt er enkelt å komme rundt. Flere eiendommer med flere 
hus leies ut til skoleungdom eller andre for å kunne benytte eiendommen som 
fritidsbolig i sommerhalvåret, eller man krangler seg gjennom 5 år og deretter 
overfører til barn. 

 

3.4 Tips om boliger der det er mistanke om at boplikten ikke 
overholdes 

Vi har mottatt flere konkrete tips om boliger der en er usikker på om boplikten blir 

overholdt. Enkelte av tipsene har kommet fra spørreundersøkelsen og enkelte har 

kommet til medlemmer i kontrollutvalget som sendte opplysningene videre til 

revisjonen. 

 

Totalt har vi fått henvendelser om 33 boliger der en er usikker på om boplikten blir 

overholdt. Vi har sjekket disse boligene opp mot opplysninger på seeiendom.no13, og 

fant at 29 var avsatt til helårsbolig og 4 var avsatt til fritidsbolig. Dette gir ikke grunnlag 

for fastslå om boplikten overholdes eller ikke. Det skyldes at eiendommer som er 

overtatt på slektskap, er registrert i matrikkelen som helårsboliger, selv om de blir 

brukt som fritidsboliger.  

 

At så mange av tipsene viser seg å gjelder boliger som er avsatt til helårsbolig, 

indikerer at velforeninger, borettslag, sameier og naboer har ganske god oversikt over 

hvilke eiendommer som har boplikt i deres nærmiljø. 

 

 

  

                                                        
13 Seeiendom.no er Statens kartverks nettløsning med informasjon om blant annet eiendomsdata, 

bygninger og adresser fra matrikkelen, og tinglyste eiere og rettigheter fra grunnboken.  
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4 Forsvarlig saksbehandling 
 
 

I hvilken grad sikrer Kragerø kommune forsvarlig saksbehandling i 
konsesjonssaker? 

 
 

4.1 Organisering av arbeidet med konsesjonssaker 
Rådmannen og fire kommunalsjefer utgjør lederteamet i administrasjonen i Kragerø 

kommune. Hver kommunalsjef leder hver sitt kommunalområde; Helse og omsorg, 

Oppvekst, Stab og støtte, og Samfunn. 

 

Kommunalområdet samfunn består av syv virksomheter som har ansvar for eiendom 

og tekniske tjenester, bygg og areal, og kultur og NAV.  

 

Virksomhet for bygg og areal har hovedansvaret for behandling av konsesjonssaker. 

Virksomheten ledes av en bygningssjef, og består av totalt 10 årsverk fordelt på 10 

personer. Virksomheten har avsatt om lag 50 prosent av et årsverk til behandling og 

oppfølging av konsesjonssaker. Vedkommende som saksbehandler disse sakene er 

konsulent. Hun overtok ansvaret i januar/februar 2017.  

 

Bygningssjef ble ansatt i stillingen i mars 2011, og bistår i konsesjonssaker ved behov 

underveis i saksbehandlingen, og ved godkjenning av vedtak.  

 

Kommunalsjefen opplyser at hun har et overordnet ansvar, og er ikke inne i driften i 

den enkelte virksomhet i det daglige. Ved behov deltar hun i faglige diskusjoner og 

diskusjoner knyttet til tjenestene og utvikling av den enkelte virksomhet. 

 

Fire av de ansatte på servicesenteret har ansvar for enkelte konsesjonssaker. Arbeidet 

består av veiledning til publikum og saksbehandling av egenerklæringer (se neste 

avsnitt for en nærmere beskrivelse). Samlet sett bruker servicesenteret om lag 10 

prosent av et årsverk på konsesjonssaker. servicesenteret inngår i kommunalområdet 

for stab og støtte.  
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4.2 Omfang og type saker 
Vi har gjennomgått konsesjonssaker i P360 i Kragerø, og innhentet opplysninger fra 

SSB/Kostra. Vi fant:  

 

Konsesjonssakene kan tematisk deles i tre hovedgrupper  

 Ubebygde tomter, flere av dem ligger i landbruk-, natur- og friluftsområder 

(LNF-områder), jf. konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 1 eller 3.  

 

 Større bebygde eiendommer, herunder landbrukseiendommer, jf. § 4. første 

ledd nr. 4 14  

  

 Eiendommer som er konsesjonspliktige i Kragerø etter lokal forskrift om 

nedsatt konsesjonsgrense: 

o ubebygde tomter som er regulert til boligformål,  

o bebygde eiendommer som er eller har vært brukt som helårsbolig, og 

o eiendommer med bebyggelse som ikke er tatt i bruk som helårsbolig, 

herunder eiendom med bebyggelse under oppføring, og som ligger i 

områder regulert til boligformål, jf. forskrift om nedsatt 

konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7, Kragerø kommune, 

Telemark.  

 
Antall vedtak i konsesjonssaker i perioden 2015 – 2017 

 Hovedutvalg for samfunn har fattet 3- 5 vedtak per år.  

 Administrasjonen i Kragerø har fattet 15 – 17 vedtak per år.  

 Drangedal har utført saksbehandling i 2- 4 konsesjonssaker på vegne av Kragerø 

per år. Kragerø har fattet vedtak. Dette gjelder i hovedsak jord- og 

skogbrukseiendommer i tråd med inngått avtale, jf. pkt. 1.4. 

 

Utfall i konsesjonssaker i Kragerø i perioden 2012 – 2017  

 1 – 2 avslag per år. 

 Resten får tillatelse.  

 

 

 

 
 

                                                        
14 Vi nevner dette her for å gi en samlet framstilling av type konsesjonssaker i Kragerø. Vi har ikke sett 

nærmere på dem, og viser til begrunnelse i pkt. 1.4. 

http://www.tekomrev.no/


Boplikt – Kragerø kommune 

 

 
 

 
Telemark kommunerevisjon IKS      www.tekomrev.no  

16 

4.3 Tiltak for forsvarlig saksbehandling i konsesjonssaker  
 

Revisjonskriterier 
Kommunen må ha tiltak for å sikre oppfyllelse av reglene om: 

 

 delegasjon 

 habilitet 

 veiledningsplikt  

 tilstrekkelig saksutredning 

 begrunnelse for vedtak 

 informasjon om klageadgang 

 

4.3.1 Delegasjon 

Fakta 
Kragerø har et politisk og et administrativt delegasjonsreglement. I følge Reglement for 

folkevalgte organer og delegasjon i Kragerø kommune15, har Hovedutvalg for samfunn 

avgjørelsesmyndighet i alle saker innenfor sitt ansvarsområde som ikke er lagt til 

kommunestyret eller til rådmannen. Vi får opplyst at det mangler skriftlig 

dokumentasjon på hvilke konkrete ansvarsområder dette omfatter.  

  

I samme reglement er rådmannen delegert myndighet til å fatte vedtak i alle 

enkeltsaker som ikke har prinsipiell betydning. Dette gjelder såfremt ikke annet 

framgår av andre bestemmelser. Rådmannen kan videredelegere myndighet gjennom 

Administrativt delegasjonsreglement.  

 

I følge Administrativt delegasjonsreglement, sist revidert 06.01.2017, forvalter 

Kommunalområdet samfunn blant annet matrikkelloven, konsesjonsloven, jordloven 

og odelsloven.  

 

Videre står det at rådmannens delegering til kommunalsjefene vil framgå av 

lederavtalen. Det står også at kommunalsjefen kan videredelegere  

myndighet til å fatte vedtak innenfor eget kommunalområde. Det står at generell 

delegering skal framgå av medarbeiders arbeidsavtale, mens spesiell delegering skal 

framgå av medarbeiders stillingsbeskrivelse.  

 

                                                        
15 Reglementet ble vedtatt i kommunestyret 16.06.2016, sak 53/16. Enkelte punkter ble revidert ved 

behandling i kommunestyret 02.02.2017, sak 7/17. 
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Bygningssjefen opplyser at det ikke er gjort endringer i delegert myndighet i som følge 

av omorganiseringen høsten 2016, og at tidligere delegering er videreført inntil videre.  

Saksbehandler opplyser i november 2017 at det ikke gjort endringer i 

arbeidsavtale/stillingsbeskrivelse som følge av at hun begynte å arbeide med 

konsesjonssaker i januar/februar 2017.  

 

Kommunalsjefen opplyser i januar 2018 at stillingsbeskrivelsene for bygningssjefen og 

saksbehandleren med ansvar for konsesjonssaker er under oppdatering. Hun opplyser 

videre at bygningssjefen er delegert myndighet til å treffe vedtak i de sakene som 

avgjøres administrativt, mens saksbehandleren er delegert myndighet til å behandle 

egenerklæringer om konsesjonsfrihet.   

 

Bygningssjefen opplyser at saksbehandling og vedtaksfastsettelse skal utføres av to 

personer for å sikre transparent saksbehandling. I de tilfellene bygningssjefen er 

saksbehandler, treffer kommunalsjef vedtak for å sikre overordnet godkjenning av alle 

vedtak. Kommunalsjefen opplyser at hun ikke er inne i den daglige driften i den 

enkelte virksomhet, og at hun ikke fatter vedtak i enkeltsaker.  

 

Revisors vurdering 
Å saksbehandle og fatte vedtak i konsesjonssaker er myndighetsutøvelse. Dersom 

arbeidet utføres av andre enn kommunestyret, skal myndigheten delegeres til den som 

utfører dette arbeidet.  

 

Vi viser til pkt. 3.1 der det framgår at saksbehandleren saksbehandler og utformer 

forslag til vedtak, og at bygningssjefen både saksbehandler og fatter vedtak i 

konsesjonssaker.  

 

Vi legger til grunn at lederavtaler og stillingsbeskrivelser bør være oppdaterte.  

 

Etter vår vurdering er det uklart om myndigheten til å saksbehandle og fatte vedtak i 

konsesjonssaker er delegert i tråd med kommunens delegasjonsreglement og delegert 

i tråd med praksis. Rimeligvis tar det en viss tid før alt er på plass etter en 

omorganisering. Vi vil imidlertid påpeke at myndighetsutøvelse uten korrekt 

delegasjon kan gjøre vedtak ugyldige, og oppfordrer kommunen til å få dette på plass.  

 

4.3.2 Habilitet 

Fakta 
I Kragerø kommune er hver ansatt selv ansvarlig for å vurdere egen habilitet. Det er 

ikke satt krav om å dokumentere vurderingene som gjøres. Kommunen har en 
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sjekkliste for arbeidet med egenerklæringer. Tidligere inneholdt den ikke et punkt om 

å vurdere egen habilitet. Underveis i arbeidet med denne rapporten, er det gjort en 

endring i sjekklisten. Nå er det tatt inn et eget punkt om å vurdere egen habilitet.  

 

Ansatte i servicesenteret har lagt til grunn at arbeidet med å kontrollere og godkjenne 

egenerklæringer ikke omfattes av habilitetsbestemmelsene, og gjør derfor ingen 

særskilte vurderinger av egen habilitet. Alle er bosatte i Kragerø kommune.   

 

Saksbehandler i virksomhet for bygg og areal avklarer med bygningssjef dersom hun er 

usikker på egen habilitet. Hun opplyser at hun så langt har ansett seg inhabil i en sak, 

og at hun da ba bygningssjefen overta saken. Hun er bosatt i Kragerø kommune 

 

Bygningssjefen sier han kan huske kun en sak der han var direkte inhabil. Inhabiliteten 

oppstod da han kjøpte hyttetomt i Kragerø, og sendte egenerklæring om 

konsesjonsfrihet til kommunen. Han gjorde oppmerksom på egen inhabilitet. Saken ble 

overført til rådmannen, som kontrollerte og godkjente egenerklæringen. Etter at den 

nye organiseringen kom på plass høsten 2016, vil bygningssjefen gå til kommunalsjefen 

ved inhabilitet. Bygningssjefen er bosatt i en annen kommune.  

 

Revisors vurdering 
En offentlig tjenestemann kan være inhabil til å tilrettelegge for en avgjørelse eller til å 

treffe en avgjørelse når han/hun har særskilt tilknytning til saken eller til partene i 

saken, forvaltningsloven § 6.  

 

Reglene om inhabilitet gjelder ikke alltid. To strenge vilkår må i så fall være oppfylt. For 

det første må det være åpenbart at tjenestemannens tilknytning til saken eller partene 

ikke vil kunne påvirke hans/hennes standpunkt. Dette kan gjelde i saker som er strengt 

lovbundet, og forvaltningens valgmuligheter og skjønnsvurderinger er sterkt begrenset 

ved forberedelse eller avgjørelse i saken.  

 

I tillegg må det ikke være noen offentlige eller private interesser i saken som tilser at 

tjenestemannen bør vike sete. Her siktes det til saker som forvaltningen kan oppfatte 

som opplagte og kurante, og hvor en kan se bort fra reglene om inhabilitet, men som 

er såpass viktige eller omstridte for innbyggerne at saksforberedelse og vedtak bør 

gjøres av en tjenestemann som åpenbart ikke har tilknytning til sakene eller til partene 

i sakene. Det kreves ikke at tjenestemannen faktisk kan bli påvirket av dette, eller selv 

mener at han/hun ikke blir påvirket. Det avgjørende er om det kan oppfattes slik av 

andre.  
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Ansatte med ansvar for å kontrollere og godkjenne egenerklæringer må ha en bevisst 

holdning til om reglene om habilitet gjelder i den enkelte sak eller ikke. Det er bra at 

habilitetsvurdering er tatt inn som et eget punkt i sjekklisten. Etter vår vurdering bør 

de ansatte vurdere egen habilitet i arbeidet med hver egenerklæring, og ev. frasi seg 

arbeidet ved inhabilitet.  

 

Forvaltningsloven krever ikke at habilitetsvurderinger skal dokumenteres, men det kan 

likevel være gode grunner til å sørge for en viss dokumentasjon. Kommunen kan 

vurdere om det er hensiktsmessig å dokumentere de vurderingene som har ført til 

bytte av saksbehandler, og de vurderingene som er gjort der andre har eller kan ha 

komme til å reise tvil om habiliteten, men hvor kommunen ikke har konkludert med 

inhabilitet. At habilitet er første punkt i en saksprosess, kan også være en nyttig 

påminnelse for saksbehandler om plikten til å vurdere spørsmålet, slik at en gjør en 

aktiv og bevisst vurdering av dette i saken.  

 

4.3.3 Veiledningsplikt 

Fakta 
Ansatte på servicesenteret gir innbyggerne generell veiledning om konsesjonssaker. 

Typiske temaer er om en bestemt eiendom er konsesjonspliktig, hvor en finner riktige 

skjemaer, eller hjelp til å fylle ut egenerklæringsskjema eller søknad om konsesjon. 

Slike henvendelser blir sjelden loggført.  

 

Saksbehandler bruker en del tid på veiledning. Hun har ikke satt egen telefontid, men 

svarer på de henvendelsene som kommer. I tillegg kommer det henvendelser på e-

post.  Saksbehandler svarer dels på de samme spørsmålene som ansatte på 

servicesenteret. I tillegg tar hun på eget initiativ kontakt med innbyggere som har 

levert inn skjemaer med feil og mangler. Hun opplyser om hva som er feil/mangelfullt, 

men legger vekt på at innbyggerne selv må gjøre rettelsene og sende det til 

kommunen, slik at det er tydelig og sporbart hvem som har utført endringene. 

Veiledningen blir ikke loggført eller registrert i saken.  

 

Kommunen har informasjon om konsesjonssaker på sine nettsider. Nettsiden gir en 

kort orientering om at Kragerø har en lokal forskrift om nedsatt konsesjonsgrense, og 

hva det betyr for overtakelse av eiendommer som skal brukes som helårsbolig eller 

fritidsbolig. Nettsiden har lenker til lovverk og rundskriv, og til skjema for 

egenerklæring og søknad om konsesjon.  
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Revisors vurdering 
Forvaltningen har en alminnelig veiledningsplikt innenfor sitt saksfelt, jf. 

forvaltningsloven § 11. Formålet er å gi parter og andre interessenter mulighet til å 

ivareta sin interesser på beste måte.  

 

Kommunen har flere tiltak for å ivareta veiledningsplikten. 

 

Forvaltningsloven krever ikke at veiledning skal dokumenteres, men det kan likevel 

være hensiktsmessig med en viss dokumentasjon. Blant annet for å sikre etterprøving 

av kommunens saksbehandling.  

 

4.3.4 Tilstrekkelig saksutredning  

Fakta 
Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes, 

jf. forvaltningsloven § 17. I alle saker etter blant annet konsesjonsloven, har 

kommunen ansvaret for å hente inn nødvendige opplysninger, jf. forskrift om 

saksbehandling mv. § 1. 

 

Landbruksdirektoratet har utarbeidet et eget søknadsskjema som må brukes i de 

tilfellene der ny eier må søke om konsesjon for å overta en eiendom.16 Kravet om å 

søke om konsesjon i Kragerø, gjelder dem som ikke kan eller vil bruke en 

konsesjonspliktig eiendom som helårsbolig.  

 

Søker skal gi opplysninger om eiendommen bl.a. om bebyggelse, eventuelt 

slektsforhold mellom tidligere og nåværende eier, samt beskrivelse av hva 

eiendommen brukes til i dag og hva som er framtidige planer.  

 

Kragerø kommune har ikke egne tiltak for å sikre tilstrekkelig saksutredning i 

konsesjonssaker.  

 

Vi har gjennomgått et tilfeldig utvalg saker, men vi har valgt flest fra de to siste 

årene17. For de siste årene utgjør dette omtrent halvparten av vedtakene.  

 

Vi fant at de aller fleste sakene ikke inneholdt egen dokumentasjon på om og ev. 

hvordan administrasjonen har sørget for at en sak er tilstrekkelig utredet. Samtidig så 

                                                        
16 Fullt navn: Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom etter konsesjonsloven av 28. november 

2003 nr. 98, LDIR-359 B 

17 Det gjelder følgene antall administrative vedtak: 4 fra 2015, 9 fra 2016 og 10 fra 2017.   
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vi at mange av vedtakene inneholdt andre eller flere opplysninger enn det som står i 

den arkiverte dokumentasjonen. 

 

Revisors vurdering 
Selv om Kragerø ikke har egne tiltak for å sikre tilstrekkelig saksutredning i 

konsesjonssaker, indikerer våre funn at kommunen mottar og innhenter tilstrekkelige 

opplysninger.  

 

4.3.5 Begrunnelse for vedtak i konsesjonssaker 

Fakta 
Avgjørelser av konsesjonssøknader er enkeltvedtak etter forvaltningslovens 

bestemmelser. Et enkeltvedtak skal som hovedregel grunngis, jf. forvaltningsloven § 

24. Begrunnelsen skal vise til de reglene vedtaket bygger på og de faktiske forholdene 

som vedtaket bygger på. Videre bør kommunen nevne de hovedhensyn som har vært 

avgjørende ved utøving av forvaltningsmessig skjønn, jf. forvaltningsloven § 25.  

 

Kragerø kommune har en standardtekst som kan brukes når konsesjonssaken gjelder 

mindre arealer som skal legges til eksisterende tomt, med henvisning til forskrift om 

konsesjonsfrihet mv § 1 bokstav g. Utover det har ikke kommunen maler eller 

standardtekster som brukes i konsesjonsvedtak. I gjennomgangen av konkrete vedtak 

så vi flere eksempler på at kommunen gjenbrukte tekst fra vedtak til vedtak.  

 

Vi har gjennomgått konkrete vedtak18. Hovedbildet er at alle inneholder en omtale av 

faktiske forhold. De aller fleste vedtakene viser til en lovhjemmel, men om lag 

halvparten av dem viser til feil hjemmel. Vi ser også at det fleste vedtakene inneholder 

vurderinger. Få av sakne inneholder vurderinger av de forhold som konsesjonsloven 

nevner. Videre ser vi at mange av vurderingene er kortfattede.  

 

Vedtaksutforming – omtale faktiske forhold 

Gjennomgangen av konkrete vedtak viser at de aller fleste sakene inneholder 

opplysninger om søkeres navn, gårds- og bruksnummer på eiendommen(e), og forhold 

ved eiendommen som har betydning, herunder om den er bebygd/ubebygd, størrelse, 

og hva den avsatt til/regulert til i kommunens planverk.  

 

 

 

                                                        
18 Dette er de samme sakene som der vi undersøkte saksutredning. I tillegg har vi sett på ett vedtak fra 

Hovedutvalg for samfunn fra 2016, og to vedtak fram samme utvalg fra 2017. 
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Vedtaksutforming – vise til lovhjemmel 

Vår gjennomgang viser at de aller fleste vedtakene viser til lovhjemmel, men at enkelte 

vedtak mangler slik henvisning. Videre fant vi at enkelte vedtak viser til feil 

lovhjemmel.  

 

Konsesjonsloven har flere hjemler for konsesjon. Det er i hovedsak forhold ved 

eiendommen og hva området er regulert til, som avgjør hvilken hjemmel som skal 

brukes. I de aller fleste vedtakene vi undersøkte i Kragerø, ble det vist til forskrift om 

nedsatt konsesjonsgrense. I flere av disse sakene ble det søkt om konsesjon for å 

overta en ubebygd tomt i LNF-område. Spørsmålet om konsesjonsplikt for ubebygde 

tomter i LNF-område er regulert i konsesjonsloven – ikke i forskrift om nedsatt 

konsesjonsgrense. Det må avgjøres i den enkelte sak hva som er riktig lovhjemmel, 

men for mange slike saker vil det være konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 3.  

 

Vi har sett nærmere på de sakene der konsesjonsplikten er hjemlet i forskrift om 

nedsatt konsesjonsgrense. I de aller fleste sakene blir det vist til forskriften. I noen få 

saker blir også hovedinnholdet i forskriften nevnt. Videre blir det vist til 

konsesjonsloven § 7 i noen få saker. Denne paragrafen regulerer ikke konsesjonskravet 

direkte, men er hjemmelen for forskriften om nedsatt konsesjonsgrense i Kragerø. 

 

Vedtaksutforming - kommunens vurdering  

Alle de gjennomgåtte vedtakene inneholder kommunes vurdering.  

 

I mange saker vil spørsmålet om det skal gis konsesjon bygge på skjønnsmessige 

vurderinger. For eiendommer som er konsesjonspliktige etter forskrift om nedsatt 

konsesjonsgrense, er de forhold som kan vurderes og kriterier for skjønnsutøvelse 

omtalt i konsesjonsloven § 10.  Her står det at kommunen skal gi konsesjon når det 

ikke er nødvendig å hindre at en eiendom blir brukt til fritidsformål. Kommunen skal 

med andre ord vurdere hensynet til bosettingen. For å ta stilling til dette, kan 

kommunen blant annet legge vekt på eiendommens beliggenhet, bebyggelsens art og 

standard, hvor lenge eiendommen ble brukt som helårsbolig, hvor lenge siden det er 

at den ble brukt som helårsbolig, og om det er godtgjort at eiendommen bare kan 

selges som helårsbolig til en vesentlig lavere pris enn for tilsvarende eneboliger i 

området.  

 

I de undersøkte sakene viser vedtaket sjelden til konsesjonsloven § 10, eller til de 

vurderingskriteriene som er listet opp. Samtidig ser vi at formuleringen når det ikke er 

nødvendig å hindre at en eiendom blir brukt til fritidsformål, står i flere vedtak.  
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Vår gjennomgang av konkrete saker, viste at Kragerø ofte legger vekt på andre forhold 

i sin vurdering av konsesjonsspørsmålet. Eksempler på det er at kommunen viser til 

søkers tilknytning til eiendommen, til søkers planer om å videreføre tidligere eiers bruk 

av eiendommen, og til hva som står om bruk og vern i reguleringsplan eller 

kommuneplan for området der eiendommen ligger.  

 

Kommunen bruker ofte forskrift om nedsatt konsesjonsgrense som hjemmelsgrunnlag 

i saker om konsesjon for å overta en ubebygd tomt i LNF-område. Hjemmelsgrunnlaget 

må avgjøres i den enkelte sak, men vi mener at riktig hjemmelsgrunnlag vanligvis vil 

være konsesjonsloven i slike saker. 

 

De forhold som kan vurderes i saker om konsesjon for å overta en ubebygd tomt i LNF-

område, er nevnt i konsesjonsloven § 1. Her står det at loven skal bidra til effektivt 

vern av landbrukets produksjonsarealer og sikre eier- og bruksforhold som er gagnlige 

for samfunnet, herunder blant annet tilgodese framtidige generasjoners behov, 

landbruksnæringen, behovet for utbyggingsgrunn, hensynet til miljø og allmenne 

natur- og friluftsinteresser, og hensynet til bosettingen.   

 

I flere av de undersøkte sakene står det i kommunens vurdering at dette er en 

ubebygd tomt avsatt til LNF i kommuneplanen, og at spørsmål om boplikt derfor ikke 

er aktuelt. Her har kommunen vurdert bosettingsspørsmålet. Vi kan ikke se at andre 

forhold som er nevnt i konsesjonsloven § 1 er vurdert.    

 

I flere av de undersøkte sakene, søker ny eier om å bruke eiendommen som 

tilleggstomt. Dette gjelder søkere som eier nabotomt(er) med helårsbolig eller 

fritidsbolig. I de fleste vedtakene bruker kommunen ordene tilleggstomt eller parsell i 

sin vurdering. I enkelte av sakene står det at eiendommen er en tilleggstomt/parsell 

som ikke skal brukes som selvstendig tomt og at spørsmål om boplikt derfor ikke er 

aktuelt. I andre saker står det eiendommen skal brukes som tilleggstomt, og at 

boplikten blir ivaretatt.  

 

Begrepene tilleggstomt og hovedtomt er ikke nevnt i plan- og bygningsloven eller 

konsesjonslovgivingen.  Ingen av de undersøkte vedtakene viser til hva som definerer 

tomtens status som tilleggstomt. 

 

Vi får opplyst fra kommunen at tomtene i Kragerø er godkjent brukt enten som 

hovedtomt eller tilleggstomt. Kommunen opplyser at dette er vedtak etter plan- og 

bygningsloven, og skal framgå ved søk på gårds- og bruksnummer i kommunens 

arkiver. Vi ba administrasjonen undersøke fem konkrete saker der konsesjon ble gitt 

for å bruke eiendommen som tilleggstomt. De fant at ett gårds- og bruksnummer 
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hadde status som tilleggstomt, og ett gårds- og bruksnummer hadde status som 

boligtomt. I det siste tilfellet ga hovedutvalg for samfunn tillatelse til å bruke tomten 

som tilleggstomt med vilkår om at tomten ikke ble sammenføyet med annen eiendom. 

For de tre øvrige gårds- og bruksnumrene var det vanskelig å finne dokumentasjon på 

hvilken status tomtene har.  

 

Revisors vurdering 
Kragerø har standardtekst for en type vedtak i konsesjonssaker. For øvrig har ikke 

kommunen vedtaksmaler. Samtidig ser vi at kommunen gjenbrukte tekst fra vedtak til 

vedtak. Denne arbeidsformen kan være hensiktsmessig dersom tidligere vedtak er 

riktig utformet, men uheldig dersom de ikke er det. 

 

Vedtaksutforming – omtale faktiske forhold 

Vi har ingen merknader til omtalen av de faktiske forhold i de undersøkte vedtakene.  

 

Vedtaksutforming – henvisning til lovhjemmel 

I flere vedtak er det mangelfullhenvisning til hjemmel. Det er saksbehandlingsfeil når 

det mangler henvisning til lovhjemmel, og når det henvises til feil hjemmel i 

enkeltvedtak.  

 

Vedtaksutforming - kommunens vurdering  

Konsesjonsloven nevner hvilke forhold som kan vurderes når konsesjonsspørsmålet 

skal avgjøres. Etter vår vurdering har kommunen vurdert disse forholdene i begrenset 

grad i de undersøkte vedtakene.  

 

Både §§ 1 og 10 i konsesjonsloven åpner for at andre forhold også kan vurderes, siden 

lovgiver har brukt ord som «kan» og «blant annet» i disse bestemmelsene. Vi ser at 

Kragerø kommune benytter denne muligheten i flere saker. God forvaltningsskikk 

tilsier at kommunen redegjør for hvorfor de vurderingskriteriene som er nevnt i loven 

ikke anses som egnet, og gjerne begrunner hvorfor det er nødvendig å legge vekt på 

andre hensyn i vurderingen.  

 

Når konsesjonsplikten skal avgjøres etter forskrift om nedsatt konsesjonsgrense, skal 

kommen kun vurdere bosettingshensynet i spørsmålet om det skal gis konsesjon. Når 

konsesjonsspørsmålet skal avgjøres etter loven, er det listet opp flere og bredere 

vurderingskriterier, hvorav bosettingshensynet inngår. Vi mener at Kragerø legger feil 

hjemmel til grunn i enkelte saker – særlig de sakene som gjelder ubebygde tomter i 

LNF-området. Når kommunen legger feil hjemmel til grunn for å avklare om en 

eiendom er konsesjonspliktig, er det risiko for at vurderingene som ligger til grunn for 

å avgjøre om det skal gis konsesjon, er mangelfulle.  

http://www.tekomrev.no/


Boplikt – Kragerø kommune 

 

 
 

 
Telemark kommunerevisjon IKS      www.tekomrev.no  

25 

I de undersøkte vedtakene står det ikke hva som er kommunens formelle grunnlag for 

å definere tomter som tilleggstomter/parseller i sine vedtak. I tillegg viser vår 

stikkprøvekontroll at dette heller ikke er tydelig klarlagt for enkelte gårds- og 

bruksnummer. Dette kan medføre vilkårlige vedtak, og sikrer ikke likebehandling. 

Siden begrepet tilleggstomt tillegges vekt ved vurdering av konsesjonsspørsmålet, men 

ikke anvendes i plan- og bygningsloven eller konsesjonslovgivingen bør vedtaket vise 

bedre hvorfor den aktuelle eiendommen har status som tilleggstomt, ev. bør 

kommunens formelle grunnlag for tomtens status omtales i konsesjonsvedtaket.   

 

Vi vil også bemerke at når kommunen ikke oppgir det formelle grunnlaget for å 

definere tomter som tilleggstomter/parseller i sine vedtak, er det vanskelig for andre 

parter å vurdere om det er aktuelt å ta hensyn til bosettingsspørsmålet, og om 

kommunen har tatt tilstrekkelig hensyn til dette spørsmålet.  

 

4.3.6 Informasjon om klageadgang 

Fakta 
Siden vedtak i konsesjonssaker er enkeltvedtak etter forvaltningsloven, bør vedtakene 

inneholde opplysninger om klageadgang. 

 

Alle de gjennomgåtte sakene inneholdt opplysninger om klageadgang, hvilke 

opplysninger som bør tas med, og frist for innsendelse av klage.  

 

Revisors vurdering 
Basert på de gjennomgåtte sakene, legger vi til grunn at vedtak i konsesjonssaker i 
Kragerø inneholder opplysninger om klageadgang.  
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5 Kontroll og oppfølging 
 

 

I hvilken grad sikrer Kragerø kommune en forsvarlig kontroll med at 
konsesjonsvilkårene for eiendommer som er regulert til boligformål blir 
overholdt? 

 

Revisjonskriterier 
Kommunen må ha tiltak for å sikre oppfyllelse av reglene om å: 

 

 søke om konsesjon innen lovpålagt frist,  

 kontrollere og følge opp avslag på konsesjonssøknader, og 

 kontrollere og følge opp om ny eier overholder vilkår om boplikt.  

 

Kommunen har ansvar for å følge opp konsesjonssaker. I følge rundskriv M-3/2017 er 

det viktig at kommunen etablerer gode rutiner ved overtakelse av eiendom, og ved 

oppfølging av de plikter som påhviler ny eier i ettertid.   

 

5.1 Tiltak for kontroll og oppfølging av konsesjonssaker 

5.1.1 Kontrollere at det søkes om konsesjon innen pålagt frist 

Fakta 
Fire uker etter at en avtale er undertegnet eller ny eier har fått råderett over 

eiendommen, skal ny eier sende søknad om konsesjon til kommunen, jf. 

konsesjonsloven § 13 første ledd. Dersom en søknad ikke innsendt innen fristen, skal 

kommunen sette en frist for å søke konsesjon, jf. konsesjonsloven § 13 andre ledd. 

Dersom en søknad ikke innsendt innen den fristen som er satt i medhold av § 13 andre 

ledd, skal kommunen iverksette tvangstiltak19, jf. konsesjonsloven § 18. 

 

Kragerø kommune kontrollerer ikke om det søkes om konsesjon innen pålagt frist. 

Kommunen kan dermed ikke følge opp eventuelle saker der ny eier utsetter eller 

unnlater å søke konsesjon. 

 

                                                        
19 Tvangstiltakene kommunen skal bruke, er enten å sette en frist for at eiendomsovertakelsen blir 

omgjort, eller at eiendommen overføres til noen som kan få konsesjon eller ikke trenger konsesjon.  
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Bygningssjefen sier at eiendomsoverdragelser skjer mellom private personer, og at 

Kragerø kommune ikke har mulighet til eller ser hensikten med å føre kontroll med at 

søkes konsesjon innen fastsatt frist. I samtaler med oss legger kommunen vekt på at ny 

eier ikke vil få tinglyst og matrikkelført en konsesjonspliktig eiendom uten at 

vedkommende har fått konsesjon. Kommunen legger til grunn at dette er en risiko de 

fleste ikke vil ta, og sørger selv for å søke om konsesjon.  

 

Revisors vurdering 
Revisor har forståelse for at gjennomføring av denne kontrolloppgaven vil være 

krevende ressursmessig sett. Videre ser vi at Kragerø kommune har vurdert risikoen 

ved å unnlate å kontrollere om ny eier søker konsesjon innen lovpålagt frist.  

 

Det er likevel slik at konsesjonsloven ikke gir rom for at kommunen kan gjøre en 

skjønnsmessig vurdering av behovet for å kontrollere om ny eier søker innen fastsatt 

frist. Vi tilrår at kommunen iverksetter tiltak som sikrer at Kragerø får en praksis som 

er i tråd med lovverket. 

 

5.1.2 Kontrollere og følge opp avslag på konsesjonssøknader 

Fakta 
Blir en konsesjonssøknad avslått, skal kommunen sette en frist for at 

eiendomsovertakelsen blir omgjort, eller at eiendommen overføres til noen som kan få 

konsesjon eller ikke trenger konsesjon, jf. konsesjonsloven § 18. Ny eier kan overta 

eiendommen dersom boplikten blir overholdt.  

 

Kragerø kommune kontrollerer ikke hva søkere gjør med eiendommen etter at de fått 

avslag på konsesjonssøknaden. Kommunen kan dermed ikke følge opp slike saker.  

 

Kragerø kommune begrunner dette på samme måte som nevnt ovenfor: ny eier vil ikke 

få tinglyst og matrikkelført en konsesjonspliktig eiendom uten at vedkommende har 

fått konsesjon. Kommunen legger til grunn at dette er en risiko de fleste ikke vil ta, og 

at de dermed sørger selv for å følge loven.  

 

Revisors vurdering 
Revisor ser at Kragerø kommune har vurdert risikoen ved å unnlate å kontrollere om 

ny eier iverksetter de tiltak som påligger søkere som har fått avslag på en 

konsesjonssøknad.  
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Heller ikke på dette området, åpner konsesjonsloven opp for at kommunen kan gjøre 

en skjønnsmessig vurdering av om det er nødvendig å gjennomføre kontroll. Vi kan 

derfor vanskelig se at Kragerø har en praksis som er i tråd med lovverket.   

 

5.1.3 Kontrollere og følge opp om boplikten overholdes 
Dersom ny eier får konsesjon med vilkår om boplikt, må eieren eller andre bosette seg 

på eiendommen senest ett år etter overtakelse av eiendommen, jf. konsesjonsloven § 

7. Kommunen skal føre kontroll med at vilkår som er satt for konsesjon, blir overholdt, 

jf. konsesjonsloven § 17. 

 

Fakta – Kontroll med opplysninger gitt i egenerklæringer 
Dersom ny eier skal bruke en eiendom som helårsbolig, eller overtar en eiendom på 

slektskap, eller eiendommen ikke er konsesjonspliktig, er det tilstrekkelig å levere inn 

et egenerklæringsskjema til kommunen. Landbruksdirektoratet har utarbeidet et  eget 

skjema20 som skal brukes i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense. 

  

Kontroll og godkjenning av egenerklæringer om konsesjonsfrihet, er ikke et vedtak 

etter forvaltningslovens bestemmelser, men en prosessuell beslutning.   

 

I perioden 2014-2017 mottok Kragerø anslagsvis 500 til 880 egenerklæringer per år.21  

 

Fire ansatte i servicesenteret og en i virksomhet for bygg og areal kontrollerer og 

godkjenner egenerklæringer.  

 

Ansatte i servicesenteret behandler de egenerklæringene som blir levert til 

servicesenteret. De behandler også alle egenerklæringer som gjelder borettslags- og 

boligbyggelagsleiligheter.  En ansatt i virksomhet for bygg og areal behandler de 

egenerklæringene som sendes til kommunen. For øvrig er det ingen arbeidsdeling 

mellom servicesenteret og virksomhet for bygg og areal.  

 

Kragerø har en egen rutine for arbeidet med egenerklæringer kalt Tjenestebeskrivelse - 

konsesjon bebygde eiendommer under 100 dekar. Her står det i hvilke tilfeller lokal 

forskrift om nedsatt konsesjonsgrense gjelder. Deretter gjennomgås hvordan hvert 

punkt i skjemaet skal fylles ut, og hvilke opplysninger kommunen skal kontrollere.   

 

                                                        
20 Fullt navn: Egenerklæring om konsesjonsfrihet i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense, LDIR-356 

B 

21 Kilde: saksbehandlingssystemet P360.  
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Ansatte i servicesenteret opplyser at de har utarbeidet denne rutinen, og oppdaterer 

den ved behov. Den er ikke utformet slik at en huker av for utført oppgave, eller 

skriver inn ev. merknader. 

 

Rutinen blir brukt ved behov. Det er mer vanlig at de som jobber med egenerklæringer 

i servicesenteret bruker hverandre som ressurspersoner og kvalitetssikrere. Dersom de 

er usikre i en sak, kontakter de saksbehandleren i virksomhet for bygg og areal for råd, 

eller oversender saken til vedkommende.  

 

I egenerklæringsskjema kan innbyggerne krysse av for at eiendommen skal brukes som 

helårsbolig. Søker må flytte til eiendommen senest ett år etter at konsesjon eventuelt 

er gitt, så denne informasjonen kontrolleres på et senere tidspunkt.22  

 

Søker kan også krysse av for at eiendommen overtas konsesjonsfritt på grunn av 

slektskap. I 2017 mottok Kragerø kommune 879 egenerklæringer. Om lag 30 prosent 

av erklæringene gjelder overtakelse av eiendom på grunn av slektskap.23 Vi får opplyst 

at kommunen sjelden kontroller opplysningene om slektskapsforhold.   

 

Vi får også opplyst at kommunens kontroll av egenerklæringer handler om å sjekke at 

oppgitte opplysninger om forhold ved eiendommen er korrekte. Det er særlig tre 

forhold som blir kontrollert: hva tomten er regulert til, hvor stor tomten er, og hva en 

eventuell bebyggelse er regulert til. Det siste kan for eksempel være helårsbolig, 

fritidsbolig eller næring. Dette er viktig for å avgjøre om overtakelse av eiendommen 

er konsesjonspliktig eller ikke. For å sjekke dette brukes opplysninger en finner i kart, 

reguleringsplaner og matrikkelen. I noen få tilfeller bruker kommunen folkeregisteret 

til å sjekke opplysninger om slektskapsforhold.  Egenerklæringen inneholder et eget 

punkt der kommunen skal bekrefte og eventuelt signere på at oppgitte opplysninger 

korrekte.  

 

I de tilfellene der kommunen mener at ny eier ikke kan overta en eiendom ved 

egenerklæring om konsesjonsfrihet, men må eventuelt søke om konsesjon, får 

vedkommende melding om dette i eget brev (Kragerø: riktig?).     

 

                                                        
22 Virksomhet for bygg og areal har rutiner for å kontrollere overholdelse av boplikt. Dette gjøres 

vanligvis 12 -14 måneder etter at egenerklæringsskjemaet er godkjent av kommunen.  

23 Vi har gjennomgått 10 prosent av egenerklæringene, totalt 89 saker, og fant at 29 prosent, totalt 26 

saker, er overtatt konsesjonsfritt på grunn av slektskap. Se vedlegg 3 Metode og kvalitetssikring for mer 

informasjon. 
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Fakta – Kontroll med overholdelse av boplikt 
Kragerøs system for å kontrollere om boplikten blir overholdt, har endret seg i løpet av 

de siste årene. Tidligere hadde saksbehandler et eget papirbasert sorteringssystem for 

å holde orden på når boplikten skulle kontrolleres. Kommunen opplyser at avvik ble 

fulgt opp. Verken dokumentene som inngikk i sorteringssystemet eller den utførte 

kontrollen ble registrert i kommunens arkiv- og saksbehandlingssystem. Kragerø har 

hatt elektroniske arkiv- og saksbehandlingssystemer siden 2011.  

 

Nåværende saksbehandler, som overtok dette saksområdet vinteren 2017, bruker en 

funksjon i P360 som gir henne påminnelser om å kontrollere boplikten 12- 14 måneder 

etter at konsesjon er gitt. Kontrollen består i sjekke om noen er registrert med 

bostedsadresse på eiendommen. Slike opplysninger finnes i matrikkelen eller 

Folkeregisteret. Denne kontrollen gjelder eiendommer som har upersonlig boplikt, se 

2.1.1 for en nærmere forklaring.  

 

Nåværende saksbehandler sier at dersom kontrollen viser at boplikten overholdes, 

registreres det i saken med ok og dato. Dersom det ikke er noen registrert bosatt på 

eiendommen, starter oppfølgingsarbeidet. Første ledd er å sende brev til eier der en 

ber om en skriftlig forklaring. Kommunen gjør samtidig oppmerksom på at ny eier kan 

bli pålagt å søke konsesjon innen en fastsatt frist.  

 

Ved søk i P360 fant vi at nåværende saksbehandler sendte i overkant av 40 brev i 2017 

til eiere som ikke hadde overholdt bosettingsplikten. I de to foregående årene har vi 

funnet ett tilsvarende brev.  

 

Kommunen fører kontroll med om konsesjonsvilkårene blir fulgt i eneboliger og 

selveierleiligheter. 24   

 

Ved søk i P360 fant vi at 10 – 15 prosent av egenerklæringene gjelder boliger i 

borettslag og boligbyggerlag. Kommunen fører ikke kontroll med overholdelse av 

boplikten i slike boliger.25 Kommunen legger til grunn at borettslag og boligbyggerlag 

har egne vedtekter om boplikt, og at styrene følger opp dette. 

                                                        
24 Selv om dette ligger utenfor rapportens rammer, vil vi nevne at Kragerø kommune ikke fører kontroll 

med om boplikten på landbrukseiendommer blir overholdt. På slike eiendommer gis det vanligvis 

konsesjon med vilkår om personlig boplikt.  Bygningssjefen sier det ikke anses nødvendig. Det er få slike 

eiendomsoverdragelser per år, og dermed er de ganske oversiktlige.  

25 Når egenerklæringene for slike boliger godkjent, sendes de til Dokumentsenteret som journalfører 

den i P360. Deretter sender Dokumentsenteret alle egenerklæringer som gjelder boliger i borettslag og 

boligbyggerlag tilbake til dem som har sendt erklæringen til kommunen – enten privatpersoner eller 
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Revisors vurdering 
Vi ser at ansatte i Kragerø i større grad bruker råd fra kolleger som tiltak for 

kvalitetssikre arbeidet som gjøres framfor å bruke sjekklisten. Revisor legger til grunn 

at begge tiltak er egnet som kvalitetssikring, men viser til at det er god 

forvaltningsskikk å dokumentere i hvilke saker slike tiltak blir brukt.  

 

I følge Landbruksdirektoratet har kommunen plikt til å kontrollere at betingelsene for 

konsesjonsfrihet er tilstede – med andre ord alle opplysninger gitt i 

egenerklæringsskjemaet. Kragerø kontrollerer opplysninger om forhold ved 

eiendommen, men kontroller sjelden om riktig slektskap er oppgitt. Slektskap er 

grunnlaget for konsesjonsfrihet i ca. 30 prosent av sakene. Vi kan vanskelig se at 

kommunens praksis på dette området er i tråd med Landbruksdirektoratets krav.   

 

Etter revisors vurdering virker det som nåværende system for kontroll med boplikten, 

er et egnet tiltak for å sikre at kommunens oppfølging er i tråd med konsesjonslovens 

krav. 

 

Den kontrollen som eventuelt ble utført tidligere, er lite sporbar. Det skaper usikkerhet 

om kontrollen ble utført og fulgt opp.  

 

I følge Landbruksdirektoratet har kommunen ansvar for å føre kontroll med alle 

eiendommer der ny eier har konsesjon med vilkår om boplikt. Kragerø kommune 

kontrollerer ikke boliger i borettslag og boligbyggerlag. At Kragerø kommune lar være 

å kontrollere boplikten i slike boliger, er ikke i tråd med lovkravet.   

 

 

                                                        
megler. De øvrige egenerklæringene sendes til saksbehandler i virksomhet for bygg og areal. Hun 

registrerer opplysningene i matrikkelen, og legger saken til oppfølging av boplikt i P360. 
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6 Oppsummering, konklusjoner og 
anbefalinger 

 

 

6.1 Oppsummering – innbyggernes erfaring med boplikt 
Det store flertallet i spørreundersøkelsen svarer ja på spørsmålet om boplikten blir 

overholdt i deres område. De organisasjonene som består kun av helårsboliger svarer 

ja i større grad enn de organisasjonene som består av både helårs- og fritidsboliger.  

 

Overholdelse av boplikt kan være en utfordring i boretts- og boligbyggerlag. 

 

Det store flertallet svarer nei på spørsmålet om deres organisasjon har behandlet 

saker der en er usikker på om boplikten blir overholdt.  

 

Noen få organisasjoner har gjort kommunen oppmerksom på mistanker om at 

boplikten ikke blir overholdt. De har blandede erfaringer når det gjelder kommunens 

oppfølging.  

 

6.2 Konklusjoner 

6.2.1 Forsvarlig saksbehandling 
 

I hvilken grad sikrer Kragerø kommune forsvarlig saksbehandling i konsesjonssaker? 

 

Delegert myndighet i konsesjonssaker er ikke fullt ut i samsvar med praksis. Kragerø 

kommune arbeider med å få på plass riktig delegasjon etter en omorganisering. 

Omorganiseringen trådde i kraft høsten 2016, og kommunen bør derfor prioritere å få 

dette på plass.   

 

Kommunen har tiltak for å ivareta krav om habilitet i arbeidet med konsesjonssaker i 

kommunen, og tiltakene er styrket underveis i arbeidet. Det er lenge vært praksis at 

når en ansatt vurderer seg inhabil, overføres saken til andre ansatte/ledere. 

Vurderingene av habilitet blir ikke dokumentert. Forvaltningsloven krever ikke at 

habilitetsvurderinger i vanlig saksbehandling dokumenteres, men det kan være gode 

grunner til å sikre en viss dokumentasjon. Det vil synliggjøre og øke bevisstheten rundt 

en viktig del av kommunes saksbehandling og sikre større grad av etterprøvbarhet. 
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Kommunen har flere tiltak for å ivareta veiledningsplikten, og de synes å ivareta 

forvaltningslovens krav. Loven krever ikke at veiledningen skal dokumenteres, men her 

også kan det være gode grunner til en viss dokumentasjon, særlig knyttet til større 

grad av etterprøvbarhet.  

 

Kragerø kommune har ikke egne tiltak for å sikre tilstrekkelig saksutredning i 

konsesjonssaker. Konsesjonssøknader skal skrives på eget skjema, og her framgår det 

hvilke opplysninger kommunen vil kunne trenge. I flere av de gjennomgåtte sakene ser 

vi at kommunen har innhentet ytterligere opplysninger. Dette indikerer at kommunen 

likevel mottar og innhenter tilstrekkelige opplysninger.  

 

Flere av kommunens vedtak i konsesjonssaker mangler henvisning til lovhjemmel eller 

viser til feil lovhjemmel. Det er en saksbehandlingsfeil. Korrekt hjemmelshenvisning er 

generelt viktig for at parter og andre skal kunne vurdere om vedtaket er riktig. 

Mangelfull henvisning øker også risikoen for at alle forhold som konsesjonsloven 

nevner, ikke blir vurdert i enkelte konsesjonssaker. 

 

Vi har sett at begrepet tilleggstomt tillegges vekt ved vurdering av 

konsesjonsspørsmålet i enkelte saker. Begrepet brukes ikke i plan- og bygningsloven 

eller i konsesjonslovgivingen. Vedtaket bør vise hva som er grunnlag for tomtens status 

og virkningen av det i konsesjonssaken.  

 

Vi mener kommunen med fordel kan skrive mer utførlige vurderinger i sine vedtak i 

konsesjonssaker. De bør inneholde konkrete henvisninger til lovgrunnlag eller annet 

formelt grunnlag, og vise tydelig hvilke vurderinger som er gjort sett opp mot fakta i 

saken. Det vil kunne synliggjøre at kravene til rettsikkerhet, likebehandling og 

etterprøvbarhet blir ivaretatt. Det vil i neste omgang styrke innbyggernes tillit til 

kommunes saksbehandling av slike saker. 

 

Samlet sett mener vi at Kragerø kommune delvis har en forsvarlig saksbehandling av 

konsesjonssaker. Ivaretakelse av habilitet, veiledningsplikt og saksutredning synes 

bedre ivaretatt enn vedtaksutforming.  
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6.2.2 Kontroll og oppfølging  
 

I hvilken grad sikrer Kragerø kommune en forsvarlig kontroll med at 

konsesjonsvilkårene for eiendommer som er regulert til boligformål blir overholdt? 

 

 

Vi ser at kommunen mangler tiltak for å kontrollere at det søkes om konsesjon innen 

lovpålagt frist, og for å følge opp avslag på konsesjonssøknader. Vi ser at kommunen 

har gjort en rimelig risikovurdering av å unnlate å kontrollere disse forholdene. 

Samtidig er det slik at konsesjonsloven ikke åpner for at kommunen kan gjøre en 

skjønnsmessig vurdering av om det er nødvendig å gjennomføre kontroll. 

 

Vår funn indikerer at kommunens rutiner for og dokumentasjon av overholdelse av 

boplikt synes å ha blitt bedre det siste året. Det er likevel slik at vi finner enkelte 

mangler. Eksempler på det er at kommunen ikke kontrollerer om oppgitte 

opplysninger om slektskap er korrekte, og om boplikten blir overholdt i borettslag og 

boligbyggerlag.  

 

Samlet sett mener vi Kragerø kommune hovedsakelig har forsvarlig kontroll med at 

konsesjonsvilkårene blir overholdt.  

 

 

6.3 Anbefalinger 
 

Vi mener at Kragerø kommune bør: 

 

 oppdatere delegasjonsreglementet, 

 

 vurdere å dokumentere flere ledd i saksbehandlingen i konsesjonssaker,  

 

 sikre at vedtak i konsesjonssaker er enkle å etterprøve, og   

 

 sikre at konsesjonsvilkår for alle eiendommer regulert til boligformål blir 

overholdt. 
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(konsesjonsloven) mv. 

 Rundskriv M-2/2009 Konsesjon og boplikt 

 Rundskriv M-3/2017 Konsesjons, priskontroll og boplikt 

 

Andre kilder 

 Rettsdata.no 

 Landbruksdirektoratets nettsider  
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Vedlegg 
 

Vedlegg 1: Høringsuttalelse fra administrasjonssjefen/rådmann 

Vedlegg 2: Revisjonskriterier 

Vedlegg 3: Metode og kvalitetssikring  

  

http://www.tekomrev.no/


Boplikt – Kragerø kommune 

 

 
 

 
Telemark kommunerevisjon IKS      www.tekomrev.no  

37 

Vedlegg 1: Rådmannens høringsuttalelse 
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Vedlegg 2: Revisjonskriterier 
 
 

Konsesjonsloven regulerer omsetningen av fast eiendom. Formålet med loven er blant 

annet å sikre gode eier- og bruksforhold for hele samfunnet, herunder tilgodese 

framtidige generasjoners behov, landbruksnæringen, behovet for utbyggingsgrunn, og 

bosettingen, jf. § 1.  

 

Kommunen skal legge til rette for at all saksbehandling er i tråd med overordnede 

forvaltningsrettslige prinsipper om rettsikkerhet, likebehandling og etterprøvbarhet og 

bygger på en høy etisk standard, jf. kommuneloven § 1. Kommunen har myndighet til å 

behandle, fatte vedtak og følge opp vedtak i konsesjonssaker, og må sørge for at dette 

arbeidet skjer på en betryggende måte, i tråd med de krav som er satt til forsvarlig 

saksbehandling, kontroll og oppfølging.  

 

Sentrale bestemmelser om boplikt i konsesjonsloven 
Hovedregelen i konsesjonsloven sier at den som vil overta en fast eiendom må ha 

konsesjon (tillatelse) fra offentlige myndigheter, jf. § 2. Det finnes flere viktige unntak 

fra denne regelen, og disse unntakene gjør at mange eiendomsoverdragelser blir 

konsesjonsfrie26.  

 

Unntaksbestemmelsene som gjør det mulig å overta en eiendom konsesjonsfritt, kan 

deles i to grupper. Den første gruppen gjelder i hovedsak forhold ved selve 

eiendommen: 

 ubebygde enkelttomter for bolig, fritidshus eller naust27 der tomten er mindre 

enn 2 dekar,  

 ubebygde enkelttomter som ligger i områder avsatt til bolig eller fritidshus og 

der kommunen har godkjent tomteinndelingen,  

 andre ubebygde arealer som ligger i områder regulert til annet enn LNF, eller 

som er regulert til bebyggelse i kommuneplanen, og  

                                                        
26 Konsesjonsfrihet innebærer at den som vil overta en eiendom ikke trenger å søke myndighetene om 

tillatelse. 

27 Loven ble sist endret 01.09.2017. En av endringene gjelder bygningstyper. Tidligere omfattet dette 

punktet kun bolig og fritidshus. Ved siste lovendring ble naust tatt inn. I følge Rundskriv M-3/2017 er et 

naust: «… en enkel bygning i strandsonen som brukes til oppbevaring av redskaper, utstyr, båter og 

annet. Bygningen skal ikke brukes til bolig eller fritidshus.» 
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 bebygd eiendom som er under 100 dekar og hvor fulldyrka og overflatedyrka 

mark utgjør mindre enn 35 dekar28, jf. konsesjonsloven § 4 nr. 1 - 4.  

 

Vilkåret for konsesjonsfrihet etter punkt 3 og 4, er at ny eier ikke foretar 

bruksendringer i strid med kommunens planverk.29  

 

Den andre gruppen av unntaksbestemmelser for å overta en eiendom konsesjonsfritt, 

er i hovedsak knyttet til forholdet mellom tidligere og nåværende eier – om de er nære 

slektninger. Loven sier blant annet at en kan overta en eiendom konsesjonsfritt når ny 

eier: 

 er tidligere eiers ektefelle, 

 er i slekt med tidligere eier eller tidligere eiers ektefelle i rett oppadstigende 

(foreldre, besteforeldre) eller nedstigende linje (barn, barnebarn), 

 er i slekt med tidligere eier eller tidligere eiers ektefelle i første sidelinje 

(søsken) og deres barn, eller 

 er i svogerskap med tidligere eier (er slektninger av ektefellen) i rett 

oppstigende linje, eller 

 har odelsrett, jf. konsesjonsloven § 5 nr. 1 og 2. Se grafisk framstilling i pkt. 

2.1.4. 

 

Konsesjonsfrihet ved overtakelse mellom nære slektninger for eiendommer med mer 

enn 35 dekar30 fulldyrka og overflatedyrka mark eller mer enn 500 dekar produktiv 

skog, gjelder kun på det vilkåret at ny eier bosetter seg på eiendommen innen ett år og 

bor der selv i minst fem år (lovpålagt boplikt).  

 

Lokal forskrift om nedsatt konsesjonsgrense i Kragerø 
Kommunen kan be om at departementet fastsetter lokale regler for konsesjon i en 

egen forskrift. Slike regler gjør at flere eiendommer blir konsesjonspliktige enn det som 

står i loven. Formålet er å forsterke hensynet til bosettingen.  

 

Lokale forskrifter om nedsatt konsesjonsgrense kan bare fastsettes etter anmodning 

fra kommunen når det anses nødvendig for å hindre at eiendommer som bør brukes til 

                                                        
28 Da den nye loven trådde i kraft 01.09.2017, økte størrelsen på fulldyrka og overflatedyrka mark. 

Tidligere var det 25 dekar.  

29 Da den nye loven trådde i kraft 01.09.2017, ble ett av vilkårene for konsesjonsfrihet tatt ut. Det gjaldt 

vilkåret om at ubebygde enkelttomter, jf. punkt 1 og 2, må bebygges i løpet av fem år. 

30 Da den nye loven trådde i kraft 01.09.2017, økte størrelsen på fulldyrka og overflatedyrka mark. 

Tidligere var det 25 dekar. 
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helårsbolig, blir brukt til fritidsformål, jf. konsesjonsloven § 7. Kragerø kommune har 

anmodet om en slik forskrift, og gjeldende forskrift ble fastsatt av 

Landbruksdirektoratet i 2010.31 Det ser ut til at Kragerø kommune har hatt forskrift om 

nedsatt konsesjonsgrense i lengre tid.32 

 

Plikten til å søke om konsesjon gjelder når ny eier ikke kan eller vil bosette seg på en 

konsesjonspliktig eiendom. Utfallet kan bli at det gis konsesjon til å overta 

eiendommen til fritidsformål, at det gis avslag, eller at det gis konsesjon med vilkår om 

boplikt.  

 

I følge den lokale forskriften om nedsatt konsesjonsgrense i Kragerø må ny eier søke 

om konsesjon:  

 ved overtakelse av ubebygd tomt som er regulert til boligformål, 

 

  ved overtakelse av:  

o bebygd eiendom som er eller har vært brukt som helårsbolig, eller 

o eiendom med bebyggelse som ikke er tatt i bruk som helårsbolig, herunder 

bebyggelse under oppføring, i områder som er regulert til boligformål. 

 

Med bebygd eiendom menes hus uten hensyn til hva slags bygning det er tale om. Det 

kan f. eks. være bolig, fritidshus, forretning, industri eller bygg til landbruksformål.  

 

Med bebygd eiendom som er eller har vært brukt som helårsbolig, menes hus som er 

eller har vært brukt som helårsbolig, eller hus som er under oppførelse der tillatelse til 

bygging er gitt under forutsetning av at huset brukes til boligformål.  

 

Leiligheter, mindre arealer som skal legges til allerede eksisterende tomter, og grunn  

som skal brukes til veg, kan som hovedregel overtas konsesjonsfritt og uten 

egenerklæring, jf. forskrift om konsesjonsfrihet33 §§ 1 og 3. Det gjelder ikke for 

kommuner med lokal forskrift om nedsatt konsesjonsgrense. Konkret for Kragerø betyr 

det blant annet at det må søkes om konsesjon eller sendes inn et 

                                                        
31 Fullt navn: Forskrift om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7, Kragerø kommune, 

Telemark 

32 Kilde: lovdata.no, der står at Kragerø har hatt flere lokale forskrifter. En eldste var fra 1978 og den 

nesteldste fra 1985. Vi har ikke undersøkt innholdet i disse. Den nest nyeste er fra 2004, og her framgår 

at konsesjonsplikten var mer begrenset enn etter gjeldende forskrift fra 2010. 

33  Fullt navn: Forskrift om konsesjonsfrihet for visse erverv av fast eiendom, egenerklæring ved 

konsesjonsfrihet, fulldyrket jord og beløpsgrense ved priskontroll.  
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egenerklæringsskjema for overtagelse av leiligheter, andel i boligbyggelag, andel i 

borettslag, og overtakelse av fast eiendom fra boligbyggelag.  

 

De lokale reglene for Kragerø er utformet slik at nære slektninger kan overta en 

eiendom konsesjonsfritt, det vil si uten boplikt. I slike tilfeller gjelder 

konsesjonsfriheten som hovedregel kun når tidligere eier har hatt tinglyst hjemmel til 

eiendommen de siste fem årene før overdragelsen.  

 

 

Forsvarlig saksbehandling av konsesjonssøknader 
 

I hvilken grad sikrer Kragerø kommune forsvarlig saksbehandling i konsesjonssaker? 

 

Kommunestyret er kommunens øverste organ og treffer vedtak på vegne av 

kommunen, så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak, jf. 

kommuneloven § 6. Kommunestyret kan delegere sin myndighet, blant annet til faste 

utvalg, jf. kommuneloven § 10 nr. 2 og til rådmannen jf. kommuneloven § 23 nr. 4 men 

det forutsetter at det foreligger et delegasjonsvedtak. Rådmannen har anledning til 

intern delegering, men all slik beslutningsmyndighet utøves på rådmannens vegne og 

ansvar.  

 

Habilitet er regulert i forvaltningsloven kapittel ll. Etter kommuneloven § 40 nr. 3 

gjelder reglene i forvaltningsloven også for folkevalgte, men med enkelte særregler.34 

 

Den som skal forberede en sak blir alltid inhabil dersom han selv er part i saken, eller 

dersom vedkommende har bestemte tilknytningsforhold til den som er part, jf. 

forvaltningsloven § 6 første ledd.  

 

Videre er en person inhabil når andre særegne forhold som er eget til å svekke hans 

upartiskhet, blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan gi særlig 

fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning 

til, jf. forvaltningsloven § 6 andre ledd.  

 

Enhver som kan være inhabil plikter å gjøre oppmerksom på forholdene og ta 

spørsmålet opp til vurdering av eget tiltak. Det er ingen formelle krav til 

dokumentasjon av habilitetsvurderingen eller avgjørelsen, men det er et godt tiltak å 

                                                        
34 Inhabilitet inntrer ikke ved valg til offentlig tillitsverv eller ved fastsetting av godgjøring o.l. for slike 

verv, og det er særregler om habilitet for ansatte som også er tillitsvalgte, og for klagesaksbehandling.  
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ha rutiner som sikrer at habilitet alltid blir vurdert, og at vurderingen og avgjørelsen 

dokumenteres og ev. begrunnes, jf. kommuneloven § 23 nr. om betryggende kontroll.   

 

Forvaltningsloven sier at kommunen har en veiledningsplikt innenfor sine 

saksområder. Formålet med veiledningen skal være å gi parter og andre interesserte 

adgang til å vareta sitt tarv i bestemte saker på best mulig måte, jf. § 11. 

 

Konsesjonsloven med tilhørende forskrifter klargjør hvilke eiendommer som omfattes 

av konsesjonsplikten, og hvilke forhold som skal vurderes i konkrete konsesjonssaker.  

Vurdering av konsesjonsspørsmålet for eiendommer som er konsesjonspliktige etter 

forskrift om nedsatt konsesjonsgrense, skal i hovedsak bygge på § 10. Vurdering av 

konsesjonsspørsmålet for eiendommer som er konsesjonspliktige etter loven, skal i 

hovedsak bygge på § 1. For eiendommer som skal brukes til landbruksformål, skal 

vurderingen også bygge på §§ 9 og 9a.    

 

Dersom en eiendomsovertakelse er konsesjonsfri, skal ny eier vanligvis sende inn et 

særskilt egenerklæringsskjema til kommunen. Ny eier skal bekrefte med signatur at det 

er oppgitt riktige opplysninger i dette skjemaet. Kommunens oppgave er kontrollere 

og bekrefte at enkelte opplysninger som er gitt i skjemaet er korrekte. Deretter skal 

kommunen registrere opplysningene i matrikkelen35 og overføre opplysninger digitalt til 

Kartverket Tinglysing36, jf. rundskriv M-3/2017.    

 

Dersom overtakelsen krever konsesjon, skal ny eier søke om dette på et særskilt 

skjema. Søknaden sendes til kommunen som har myndighet til å avgjøre slike 

søknader. Avgjørelser i konsesjonssaker er enkeltvedtak etter forvaltningslovens 

bestemmelser. Det stiller krav til kommunens saksutredning og utforming vedtak, og 

gir partene i saken særskilte rettigheter til medvirkning, innsyn og klage, jf. 

forvaltningsloven kapittel IV, V og VI.  

 

I forskrift om saksbehandling mv. i kommunen37, gis kommunen ansvaret for å hente 

inn alle nødvendige opplysninger i alle saker etter blant annet konsesjonsloven, jf. § 1.  

Videre er kommunens utredningsplikt i saksforberedelsen i enkeltvedtak, nedfelt i 

forvaltningsloven § 17 første ledd. Bestemmelsen gir kommunen et selvstendig ansvar 

                                                        
35 Matrikkelen er landets offisielle eiendomsregister og inneholder alle gårds- og bruksnummer. 

Kommunen er lokal matrikkelmyndighet, og har ansvar for å holde matrikkelen oppdatert.   

36 Generelt betyr tinglysing en offentlig registering av en avtale mellom to parter. Eksempler på slike 

avtaler er kjøpekontrakter og skjøter, der en overfører eiendomsrett til fast eiendom mellom parter. 

37 Fullt navn: Forskrift om saksbehandling mv. i kommunen i saker etter konsesjonsloven, jordloven, 

odelsloven og skogbruksloven. 
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for at saken blir tilstrekkelig opplyst, og gir en håndfast forankring for kravene som 

stilles til forsvarlig saksbehandling.  

 

Et enkeltvedtak skal som hovedregel være skriftlig, og vedtaket skal som hovedregel 

grunngis, jf. forvaltningsloven §§ 23 og 24. Forvaltningsloven stiller også krav til 

begrunnelsens innhold, jf. § 25. For det første skal den vise til de reglene vedtaket 

bygger på. For det andre skal de faktiske forhold i saken nevnes eller det skal vises til 

et dokument som er kjent for parten. For det tredje bør de hovedhensyn som har vært 

avgjørende for utøving av forvaltningsmessig skjønn, nevnes.  

 

Begrunnelse er ikke nødvendig dersom kommunen innvilger en søknad og det ikke er 

grunn til å tro at noen part vil være misfornøyd med vedtaket.  

 

Når kommunen skal vurdere konkrete konsesjonssøknader, er det flere forhold en må 

ta stilling til. Dersom en eiendom er konsesjonspliktig etter forskrift om nedsatt 

konsesjonsgrense, skal vurderingen som hovedregel bygge på konsesjonsloven § 10.  

Her står det at kommunen skal gi konsesjon når det ikke er nødvendig å hindre at en 

eiendom blir brukt til fritidsformål, jf. første ledd, første punktum.  

 

Å avgjøre om det nødvendig å hindre at en eiendom blir brukt som fritidsbolig, kan 

være en skjønnsmessig vurdering. I konsesjonsloven § 10 første ledd, annet punktum, 

står det hvilke konkrete forhold det blant annet kan legges vekt på ved slik 

skjønnsvurdering:  

 

 «eiendommens beliggenhet, herunder om det området der eiendommen ligger i 

har karakter av å være et utpreget fritidsområde,  

 bebyggelsens art og standard,  

 hvor lang tid det er gått siden eiendommen er brukt som helårsbolig,  

 hvor lang tid den ble brukt som helårsbolig, og  

 om det er påregnelig at andre vil kjøpe eiendommen for å bruke den til 

helårsbolig. 

 

Konsesjon skal også gis dersom departementet finner det godtgjort at eiendommen 

bare kan avhendes som helårsbolig til en pris som er vesentlig lavere enn prisnivået for 

tilsvarende helårsboliger i området.» 

 

I følge rundskriv M-3/2017 er denne opplistingen ikke uttømmende, jf. uttrykket «blant 

annet». 
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I forarbeidene til konsesjonsloven står det at når kommunen skal vurdere en eiendoms 

beliggenhet, kan det legges vekt på om den ligger i et utpreget fritidsområde eller 

boligområde. Beliggenhet handler også om atkomstforhold, om eiendommen er 

værutsatt, og hva slags kollektivtilbud som finnes, jf. Ot.prp.nr. 79 (2002-2003). 

 

Når kommunen skal vurdere bebyggelsens art og standard, står det i forarbeidene at 

kommunen skal legge vekt på om bebyggelsen er utpreget helårsbolig eller fritidsbolig. 

En helårsbolig bør ha en standard som tilfredsstiller dagens krav til en helårsbolig, jf. 

Ot.prp.nr. 79 (2002-2003).  

 

Hvor lang tid det er gått siden eiendommen er brukt som helårsbolig, og hvor lang tid 

siden den ble brukt som helårsbolig, er momenter som skal være med i vurderingen av 

om det skal gis konsesjon. 

 

I forarbeidene til konsesjonsloven står det at dersom selger kan godgjøre at han eller 

hun vil få en vesentlig lavere pris dersom en selger en eiendom som helårsbolig i 

stedet for som fritidsbolig. Kommunen må kreve at selgeren redegjør for hva som er 

gjort for å selge eiendommen som helårsbolig. Det er ikke nok å vise til en har brukt 

megler eller advokat. Departementet mener at kommunen bør framskaffe 

opplysninger om prisnivå for sammenliknbare eiendommer, og at en må legge stor 

vekt på kommunens uttalelser om pris. 

 

Spørsmålet om det skal gis konsesjon for eiendommer som er konsesjonspliktige etter 

loven, skal vurderes etter § 1. Her står det at formålet med loven er å verne om 

landbrukets produksjonsarealer og sikre eier- og bruksformål som er mest gagnlige for 

samfunnet, herunder tilgodese framtidige generasjoners behov, landbruksnæringen, 

behovet for utbyggingsgrunn, hensynet til miljøet, naturvern- og friluftsinteresser og 

hensyn til bosettingen. Denne formålsbestemmelsen er med andre videre enn § 10 der 

en kun skal vurdere bosettingshensynet.  

 

Forvaltningsloven åpner for at parter og andre med rettslig klageinteresse i en sak, kan 

klage på et enkeltvedtak, jf. § 28. Loven inneholder egne regler og frister for 

klagesaksbehandling. Forvaltningsloven sier blant annet at klagen først skal behandles 

av kommunen, jf. § 32. I den forbindelse skal kommunen foreta de undersøkelser 

klagen gir grunn til, og kan oppheve eller endre vedtaket, men ikke til skade for parten, 

jf. § 33. 

 

Dersom kommunen ikke opphever eller endrer vedtaket, skal saken sendes til 

klageinstansen så fort den er tilrettelagt, jf. forvaltningsloven § 33 fjerde ledd. 

Fylkesmannen er klageinstans i konsesjonssaker. Fylkesmannen kan stadfeste 
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kommunens vedtak, fatte nytt vedtak med endret innhold eller oppheve vedtaket og 

sende saken tilbake til kommunen for ny behandling.  

 

Formålet med lokal forskrift om nedsatt konsesjonsgrense er å opprettholde bosetting 

i kommunen, og sikre at eiendommer avsatt til boligformål faktisk blir brukt som 

helårsbolig.  Mange eiendommer i Kragerø som er avsatt til boligformål, ligger i 

områder som er attraktive for folk som ønsker fritidseiendommer. Om en eiendom 

skal brukes som helårsbolig eller som fritidsbolig kan ha stor betydning for den enkelte 

– både økonomisk og på andre måter. Konsesjonsloven er utformet slik at kommunen 

må gjøre ulike skjønnsvurderinger i behandlingen av konsesjonssøknader.  

 

Det er viktig at innbyggerne har tillit til at kommunen ivaretar kravene til rettsikkerhet, 

likebehandling og etterprøvbarhet ved håndhevelse av konsesjonsloven. Det kan være 

utfordrende for Kragerø kommune å håndheve loven og den lokale forskriften i tråd 

med formålet. Vi vil undersøke om Kragerø kommune sikrer at saksbehandlingen av 

konsesjonssaker i Kragerø er i tråd med sentrale deler av forvaltningslovens og 

konsesjonslovens bestemmelser.  Mer konkret vil vi se nærmere på kommunens 

rutiner og praksis i håndteringen av konsesjonssaker. 

 

 

Basert på ovennevnte har vi laget følgende revisjonskriterier: 

 

Kommunen må ha tiltak for å sikre oppfyllelse av reglene om: 

 

 delegasjon 

 habilitet 

 veiledningsplikt  

 tilstrekkelig saksutredning 

 begrunnelse for vedtak 

 informasjon om klageadgang 

 

 

Forsvarlig kontroll med overholdelse av konsesjonsvilkår 
 

I hvilken grad sikrer Kragerø kommune en forsvarlig kontroll med at 

konsesjonsvilkårene for eiendommer som er regulert til boligformål blir overholdt? 

 

Kommunen og fylkesmannen skal føre kontroll med at vilkår som er satt for konsesjon, 

blir overholdt, jf. konsesjonsloven § 17.   
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Ny eier av konsesjonspliktig eiendom må ha konsesjon før opplysningene om 

eierskrifte kan føres i matrikkelen og tinglyses, jf. samme lov § 15.  

 

Boplikt betyr at eiendommen skal brukes som reell bolig. Boplikten er reell når ny eier 

er registrert bosatt på eiendommen i tråd med reglene i folkeregisterloven, jf. 

konsesjonsloven § 6. Det er skattekontoret som avgjør hva som er reelt bosted i hvert 

tilfelle.  

 

Fristen for å ta en eiendom i bruk som helårsbolig er ett år etter overdragelsen, jf. 

konsesjonsloven § 7. I folkeregisterloven står det at alle som bytter bosted i Norge, 

skal melde fra om dette til skattekontoret senest åtte dager etter flyttingen, jf. § 6-1. 

Dersom en har overtatt en konsesjonsfri eiendom med vilkår om boplikt, må en 

bosette seg der senest ett år etter eiendomsovertakelse, jf. konsesjonsloven § 7.  

 

Kommunen skal føre kontroll med at vilkår som er satt for konsesjon, blir overholdt, jf. 

konsesjonsloven § 17.  

 

Dersom en skal bruke en konsesjonspliktig eiendom som helårsbolig, er det 

tilstrekkelig å sende en egenerklæring til kommunen. Egenerklæringen som skal brukes 

er utarbeidet av Landbruksdirektoratet, jf. forskrift om konsesjonsfrihet mv. 

 

Dersom ny eier vil søke om konsesjon for å overta en konsesjonspliktig eiendom, skal 

vedkommende sende søknad om konsesjon til kommunen senest fire uker etter at det 

er inngått avtale om overtakelse av en konsesjonspliktig eiendom. Dersom denne 

tidsfristen ikke overholdes, skal kommunen sette en ny frist for å sende søknad om 

konsesjon. Dersom heller ikke denne fristen overholdes, kan kommunen iverksette 

ulike tiltak, herunder tvangstiltak, jf. konsesjonsloven 13.  

 

I følge konsesjonsloven skal ny eier sende særskilte opplysninger om seg selv, om 

eiendommen og om formålet med overtakelsen til kommunen, jf. § 12. Dersom ny eier 

har oppgitt uriktige eller ufullstendige opplysninger om forhold av vesentlig betydning, 

kan kommunen iverksette ulike tiltak, herunder tvangstiltak, jf. konsesjonsloven § 16.  

Det samme gjelder dersom ny eier lar være å overholde fastsatte vilkår for 

konsesjonen som har vesentlig betydning. Ordvalget vesentlig betydning, sikter til 

forhold som har så stor betydning av det ville ført til et annet resultat i den 

opprinnelige konsesjonsvurderingen.   

 

Dersom det er gitt avslag på en søknad om konsesjon, må kommunen påse at 

konsesjonssøkeren enten selger eiendommen videre til noen som kan få konsesjon 
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eller som ikke trenger konsesjon. I følge rundskriv M-3/2017 inngår dette i 

kommunens kontroll- og oppfølgingsansvar. 

 

Fylkesmannen er klageinstans ved avgjørelser etter konsesjonsloven. I tillegg skal 

Fylkesmannen følge opp kommunens avgjørelsespraksis. Formålet er å unngå at 

kommunens avgjørelser er i strid med regelverket og nasjonale føringer, jf. rundskriv 

M-3/2017.  

 

Kommunen skal straks melde fra om enkelte overtredelser av konsesjonslovgivningen 

til Fylkesmannen. Det gjelder i de tilfellene der kommunen blir kjent med at ny eier 

mangler nødvendig konsesjon, ny eier har oppgitt uriktige eller mangelfulle 

opplysninger om forhold av vesentlig betydning, eller lar være å overholde fastsatte 

vilkår av vesentlig betydning, jf. konsesjonsloven §§ 16 og 17.   

 

Kommuneloven § 23 nr. 2 pålegger rådmannen blant annet å sikre at 

administrasjonens virksomhet er gjenstand for betryggende kontroll. For å kunne 

ivareta kontroll- og oppfølgingsansvaret i konsesjonssaker på en god måte, er det viktig 

at kommunen etablerer gode rutiner ved eiendomsovertakelser, jf. rundskriv M-

3/2017. Departementet har derfor utarbeidet sjekklister, eksempler på brev og en 

enkel forfallsbok som kan være til hjelp i dette kontroll- og oppfølgingsarbeidet.  

 

Revisjonskriteriene nedenfor bygger på hvilke forhold departementet mener bør 

kontrolleres og følges opp i konsesjonssaker, jf. rundskriv M-3/201738. 

 

 

Basert på ovennevnte har vi laget følgende revisjonskriterier: 

 

Kommunen må ha tiltak for å sikre oppfyllelse av reglene om å: 

 

 søke om konsesjon innen lovpålagt frist,  

 kontrollere og følge opp avslag på konsesjonssøknader, og 

 kontrollere og følge opp om ny eier overholder vilkår om boplikt.  

 

 

  

                                                        
38 Disse er like de rutinene som ble anbefalt i rundskriv M-2/2009.  
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Vedlegg 3: Metode og kvalitetssikring 
 

Den praktiske gjennomføringen 
Forvaltningsrevisjonsprosjektet startet opp med oppstartbrev til Kragerø kommune 7. 

august 2017.  

 

Innsamling og bearbeiding av data 

Intervju 
Vi har hatt intervju med kommunalsjef, bygningssjef, saksbehandler for 

konsesjonssaker og ansatte i servicesenteret. Referat fra disse intervjuene har blitt 

godkjent av de intervjuede personene. Vi har også innhentet tilleggsinformasjon fra 

dem via e-post. I tillegg har vi fått informasjon fra arkivleder og andre ansatte i 

administrasjonen.  

 

Dokumentgjennomgang  
Vi har gjennomgått sentrale kommunale dokumenter knyttet til saksbehandling i 

konsesjonssaker. Det gjelder blant annet politiske og administrativ reglementer for 

delegasjon, arkivrutiner mv.  

 

Vi har også gjennomgått konsesjonsloven med tilhørende forskrifter, samt forarbeider 

til loven og rundskriv utarbeidet i etterkant.  

 

Vi har kartlagt og gjennomgått kommunens rutiner, maler og standardtekster. 

 

Vi har sett nærmere på de søknadsskjemaene og egenerklæringsskjemaene som er 

utarbeidet av Landbruksdirektoratet, og som skal brukes i konsesjonssaker. 

 

Saksgjennomgang 
Vi har gjort et tilfeldig utvalg av konsesjonssøknader og -vedtak, og sett på delegasjon, 

habilitet, veiledning, saksutredning og vedtaksutforming. Vi valgte saker fra 2015 - 

2017, men valgte flest saker fra 2016 og 2017.  

 

Vi har undersøkt omfanget av konsesjonsfrie eiendomsovertakelser på grunn av 

slektskap. Vi tok utgangspunkt i ferdig behandlede egenerklæringer i perioden 

01.01.2017 – 31.12.2017 og fant totalt 879 saker. Vi valgte hver tiende sak slik de 

framkom i P360. Samlet ble det 89 saker og utgjør 10 prosent av totalt antall saker. Av 
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de 89 sakene var 26 eiendommer overtatt konsesjonsfritt på grunn av slektskap. Det 

utgjør 29 prosent. Det store antall saker som er gjennomgått gir et tilstrekkelig 

grunnlag til å anslå omfanget av eiendommer overtatt konsesjonsfritt på grunn av 

slektskap.    

 

Spørreundersøkelse 
Spørreundersøkelsen ble gjennomført ved at vi sendte brev til 

styreledere/kontaktpersoner i til sammen 94 velforeninger, borettslag og sameier. 

Brevet inneholdt opplysninger om oppdragsgiver, oppdraget, og forespørsel om å 

delta. De kunne svare på vedlagte spørreskjema, be oss sende spørreskjema på e-post 

eller svare på telefon. Det stod i brevet at vi ville kontakte alle på telefon. Navn på alle 

deltakerne i spørreundersøkelsen var vedlagt.     

 

Velforeninger har ikke plikt til å registrere seg i offentlige eller private registre. Vi søkte 

på gulesider.no, 180.no, proff.no, google.no, og Kragerø kommunes postlister. Vi fant 

fram til noe i overkant av 40 velforeninger som ligger i områder som har kun 

boligeiendommer eller en kombinasjon av boligeiendommer og fritidseiendommer. Vi 

fant ikke opplysninger om kontaktperson og adresse til noen av velforeningene, og 

sendte brev til 38 foreninger. Vi fikk tre konvolutter i retur med adresse ukjent. Totalt 

ble 35 velforeninger invitert til å delta. Vi fikk svar fra 18, og det gir en svarprosent på 

51. 

 

Vi har ikke grunnlag for å fastslå om dette er alle velforeninger i Kragerø, og vil derfor 

være forsiktige med generaliserte utsagn. Samtidig mener vi det er grunn til å anta at 

storparten av velforeningene ble invitert til å delta i spørreundersøkelsen, basert på 

hvilke geografiske områder de dekker. 

 

Vi kontaktet Kragerø bolig- og byggelag, og fikk tilsendt et oversikt over styreledere i 

alle boretts- og byggelag som inngår i Kragerø- bolig- og byggelag. Ved en inkurie ble 

ett borettslag uteglemt. Feilen ble oppdaget etter at datainnsamlingen var avsluttet. Vi 

sendte brev til 48 borettslag/boligbyggelag. Vi fikk en i retur med adresse ukjent. 

Totalt ble 47 invitert til å delta. Vi fikk svar fra 36, og det gir en svarprosent på 77.  

 

Det er vanskelig å innhente kontaktopplysninger om private sameier. Kragerø bolig- og 

byggelag bistår flere sameier med blant annet budsjettering, regnskap, rådgiving og 

teknisk bistand. Vi fikk kontaktinformasjon om 12 sameier, herunder flere i Drangedal. 

Vi sendte brev til 8 sameier, og fikk svar fra 5. Selv om svarprosenten er god, er 

usikkert om vi har fått kontakt med tilstrekkelig mange sameier til å kunne gi et 

dekkende bilde av erfaringer med boplikt. Vi velger derfor å unngå å skille ut svarene 

fra sameiene, men ser dem sammen med de øvrige svarene.  
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De velforeningene, borettslagene og sameiene vi har fått svar fra, representerer 

nesten 5400 boenheter.  

 

Tips om boliger der det er mistanke om at boplikten ikke overholdes 
Vi har mottatt informasjon om 33 saker der det mistenkes at boplikten ikke blir 

overholdt. Noen saker har vi fått informasjon om gjennom spørreundersøkelsen, mens 

andre saker er sendt til medlemmer av kontrollutvalget, som har videresendt dem til 

oss.  

 

Pålitelighet og relevans 
Forvaltningsrevisjonsprosjekter skal gjennomføres på en måte som sikrer at 

informasjonen i rapporten er relevant og pålitelig. Pålitelighet handler om at 

innsamling av data skal skje så nøyaktig som mulig, og at en skal kunne få samme 

resultat dersom undersøkelsen gjøres på nytt.  

 

Relevans handler om at en undersøker de forholdene som problemstillingene skal 

avklare.  

 

Vi har gjennomført flere tiltak for å styrke dataenes pålitelighet og gyldighet. Det er 

som nevnt utarbeidet intervjuguider for å styrke påliteligheten og gyldigheten til 

datainnsamlingen. Vi har intervjuet sentrale nøkkelpersoner på området.  

 

Vi har benyttet datatriangulering, altså at data er hentet fra flere kilder. Vi har 

benyttet intervjuer og gjennomgang av dokumentasjon. Vi har også brukt både 

skriftlige kilder og flere ulike intervjuobjekt. Når det er samsvar mellom beskrivelser og 

data fra flere kilder, styrker dette kvaliteten eller gyldigheten i datamaterialet.  

 

Vi har også benyttet metodetriangulering, en kombinasjon av ulike metoder; intervju, 

stikkprøvekontroll i enkeltsaker og dokumentgjennomgang. Når bildet vi finner er 

lignende ut fra bruk av de ulike metodene, styrker det også kvaliteten på 

undersøkelsen. 

 

God kommunal revisjonsskikk - kvalitetssikring 
Forvaltningsrevisjon skal gjennomføres og rapporteres i henhold til god kommunal 

revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området, jf. forskrift om 

http://www.tekomrev.no/


Boplikt – Kragerø kommune 

 

 
 

 
Telemark kommunerevisjon IKS      www.tekomrev.no  

53 

revisjon § 7. Denne rapporten er utarbeidet med grunnlag i RSK 001 Standard for 

forvaltningsrevisjon39. 

 

RSK 001 krever at forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres. Kvalitetssikring skal sikre at 

undersøkelsen og rapporten har nødvendig faglig og metodisk kvalitet. Videre skal det 

sikres at det er konsistens mellom bestilling, problemstillinger, revisjonskriterier, data, 

vurderinger og konklusjoner. 

  

Telemark kommunerevisjon IKS har utarbeidet et system for kvalitetskontroll som er i 

samsvar med den internasjonale standarden for kvalitetskontroll – ISQC 1 

Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer som utfører revisjon og begrenset revisjon av 

regnskaper samt andre attestasjonsoppdrag og beslektede tjenester. Denne 

forvaltningsrevisjonen er kvalitetssikret i samsvar med vårt kvalitetskontrollsystem og i 

samsvar med kravene i RSK 001. 

                                                        
39 Gjeldende RSK 001 er fastsatt av Norges Kommunerevisorforbunds styre med virkning fra 1 februar 

2011, og er gjeldende som god kommunal revisjonsskikk. Standarden bygger på norsk regelverk og 

internasjonale prinsipper og standarder som er fastsatt av International Organization of Supreme Audit 

Institutions (INTOSAI) og Institute of Internal Auditors (IIA). 
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