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Sammendrag 
 

Bakgrunn 
Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i Bamble i sak 40/18 og godkjent 

av kommunestyret i sak 88/18. Forvaltningsrevisjon av byggesaksbehandlingen er 

vedtatt i kommunens plan for forvaltningsrevisjon.  

 

Datagrunnlaget i undersøkelsen er intervjuer, spørreundersøkelse til medlemmer i 

Teknisk utvalg, offentlig tilgjengelig statistikk på området, gjennomgang av 

dokumentasjon i et utvalg saker og annen relevant dokumentasjon. 

 

Vi har undersøkt følgende problemstillinger: 

I hvilken grad har Bamble kommune tiltak for å sikre riktig behandling av 
byggesaker? 
I hvilken grad har Bamble kommune iverksatt korrupsjonsforebyggende tiltak 
for byggesaksbehandlingen? 

 

Kontrollutvalget har bedt oss om å se spesielt på behandling av noen omstridte 

byggesaker på en bestemt eiendom på Ekstrand. Gjennomgangen av disse er omtalt i 

kapittel 2, og saksbehandlingen er vurdert i sammenheng med den generelle 

saksgjennomgangen.  Informasjonen om dette sakskomplekset er oppdatert fram til 

Fylkesmannens forhåndsvarsel til kommunen datert 02.05.19, som kom som følge av 

Sivilombudsmannens uttalelse 27.03.19. 

 

Tiltak for å sikre riktig behandling av byggesaker 
Bamble kommune har flere tiltak for å sikre riktig behandling av byggesaker. På 

enkelte områder er ikke tiltakene fulgt godt nok opp, og på noen områder burde 

kommunen hatt flere tiltak:  

 

Vi har sett at myndighet ikke fullt ut er delegert i samsvar med organiseringen av 

arbeidet.  

 

Kommunen arbeider ikke systematisk med å sikre tilstrekkelig kompetanse og 

kapasitet til behandling av byggesaker.  

 

Kommunen gjør ikke systematiske risikovurderinger av byggesaksbehandlingen, og 

tiltakene for å redusere risiko for feil i saksbehandlingen bygger ikke på systematiske 
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risikovurderinger. Kommunen har heller ikke tiltak for å sikre ledelsesoppfølging av 

arbeidet med internkontroll i byggesaker.  

 

Kommunen har rutiner for å sikre tilstrekkelig saksutredning og begrunnelse, men 

disse er ikke fulgt godt nok opp. Vi mener også at kommunen kan ha nytte av å 

utarbeide flere maler/rutiner og sikre bedre dokumentasjon av egen saksbehandling.  

 

Kommunen utarbeider tilsynsstrategi, men sikrer ikke at strategien blir evaluert og 

justert. Kommunen har ikke sikret dokumentasjon av eget tilsynsarbeid i tråd med de 

krav som er satt, og bør få utarbeidet rutiner på området som er tilpasset kommunen. 

Det er også viktig å sikre et mer systematisk arbeid med oppfølging av tips om 

ulovligheter. 

 

Korrupsjonsforebyggende tiltak for byggesaksbehandlingen 
Bamble kommune har iverksatt flere korrupsjonsforebyggende tiltak. Kommunen har 

etiske retningslinjer som gjelder for folkevalgte og ansatte i kommunen.  Både ansatte 

og medlemmene i Teknisk utvalg har kjennskap til de etiske retningslinjene. Nyansatte 

og folkevalgte i kommunestyret får opplæring om de etiske retningslinjene, men 

kommunen har ikke tiltak for å sikre at utvalgsmedlemmer som ikke sitter i 

kommunestyret får tilsvarende informasjon. Det etiske arbeidet i utvalg og 

administrasjon er sporadisk. Kommunen har ikke gjennomført en dokumentert analyse 

av risiko for korrupsjon i byggesaksbehandlingen. Tiltakene kommunen har bør bygge 

på en risikovurdering, slik at kommunen får på plass nødvendige tiltak.  

 

Kommunen har rutiner for varsling og ansatte opplever at det er greit å kunne varsle. 

 

 

Anbefalinger 
Vi anbefaler at kommunen  

 sørger for at myndighet er delegert i tråd med ønsket organisering av 

saksbehandlingen 

 vurderer behov for kompetanse på området på kort og lang sikt med tilhørende 

tiltak 

 sikrer bedre dokumentasjon av saksbehandlingen og tilsynsvirksomheten 

 sørger for at tilsynsrapporter fra Tilsynskontoret blir arkivert 

 styrker arbeidet med internkontroll:   

o gjør systematiske risikovurderinger, både av saksbehandlingen og risiko 

for korrupsjon 
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o sikrer at risikovurderingene danner grunnlag for tiltak som forankres 

blant de ansatte 

o sikrer ledelsesoppfølging av arbeidet med internkontroll  

 oppdaterer de etiske retningslinjene og legge til rette for registrering i 

Styrevervregisteret 

 jobber mer systematisk med etiske problemstillinger både i administrasjonen 

og i utvalget 

 

 

Skien, 03.06.19 

Telemark kommunerevisjon IKS 

 

Vil du vite mer om Telemark kommunerevisjon IKS og forvaltningsrevisjon, se vårt 
nettsted www.tekomrev.no. Der kan du også se alle våre rapporter.   

http://www.tekomrev.no/
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1 Innledning 
 

1.1 Kontrollutvalgets bestilling 
Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i Bamble i sak 40/18, godkjent av 

kommunestyret i sak 88/18. Forvaltningsrevisjon av byggesaksbehandlingen er vedtatt 

i kommunens plan for forvaltningsrevisjon (2016-2019).  

 

Etter avtale med kontrollutvalget omfatter denne forvaltningsrevisjonen flere 

byggetiltak på en spesiell eiendom på Ekstrand ved Bedehusstranda. Revisjonen er 

bedt om å se spesielt på disse sakene. Bakgrunnen for dette er bl.a. henvendelse som 

kontrollutvalget har fått fra innbyggere vedrørende saken. I kontrollutvalgets sak 

29/18 fikk utvalget en orientering fra rådmann om saken. Kontrollutvalget vedtok å 

ikke behandle saken, men viste i møtebehandlingen til at saken kan være aktuell i en 

planlagt forvaltningsrevisjon på byggesak. 

 

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

om kontrollutvalg kapittel 5 og forskrift om revisjon kapitel 3.  

 

1.2 Bakgrunn 
Plan- og bygningsloven regulerer bl.a. byggeaktivitet innenfor kommunegrensene og 

kommunens saksbehandling på området. Sett fra innbyggernes ståsted er dette en 

inngripende lov, og likebehandling, rettsikkerhet og etterprøvbarhet i 

saksbehandlingen er grunnleggende viktig. Forvaltningsrevisjonen er begrunnet i 

generell risiko på området, økt saksbehandlingstid og flere fristoverskridelser i 

kommunen. 

 

Nyere tall på området viser at kommunen i 2016 hadde en relativt høy andel av saker 

hvor Fylkesmannen opphevet kommunens vedtak. Den ble lavere i 2017, men økte 

noe i 2018. Andelen oppheving/omgjøring av kommunens vedtak kan være et tegn på 

hvordan kvaliteten på kommunens saksbehandling er.  

 

Henvendelse til kontrollutvalget 
Henvendelsen til kontrollutvalget gjaldt ulike byggetiltak i Stathelleveien 279B, gårds- 

og bruksnummer (gbnr.) 27/101. Henvendelsen gjaldt ønske om kontroll av lovlighet 

og saksgang. På eiendommen er det gjort følgende tiltak: 

 totalrenovering og utvidelse av brygge (2010),  

 revet eksisterende bod og bygge ny (2010),  
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 gravearbeid rundt brygge, oppsett av støttemur med tilhørende utfylling 

(2011),  

 bygget garasje/bod (2013), 

 mudring fra båt rundt brygge (søknad til Fylkesmannen) (2014), 

 revet bolig og oppført ny bolig (søknad i 2014 og 2016).   

 

Henvendelsen til kontrollutvalget hadde følgende temaer:1 

 Mudring, spørsmål om mudringstillatelse og mulig feil ifm prøvetaking.2   

 Oppgraving av stranden, spørsmål om oppsetting av mur utenfor utbyggers 

grense og garasje/bod oppå denne utfyllingen. 

 Bygging i strandsonen. Det er reist spørsmål om manglende likebehandling, 

manglende begrunnelse for å gi tillatelse til bygging i strandsonen og at 

protester fra brukere av Bedehusstranda ikke er tatt hensyn til.3 

 Manglende nabovarsling av anleggsarbeid. 

 Hvorfor utbygger får starte arbeid før eiendomsforhold og andre rettslige 

forhold var avklart. 

 

1.3 Problemstillinger og revisjonskriterier 
 
Rapporten handler om følgende problemstillinger: 

I hvilken grad har Bamble kommune tiltak for å sikre riktig behandling av 

byggesaker? 

I hvilken grad har Bamble kommune iverksatt korrupsjonsforebyggende 

tiltak for byggesaksbehandlingen? 

 

Revisjonskriteriene4 er hentet fra plan- og bygningsloven med forskrifter, 

forvaltningsloven, kommuneloven med forskrifter og fra litteratur og offentlige 

veiledninger om byggesaksbehandling, internkontroll og korrupsjonsforebygging. 

                                                      
1 Henvendelsen hadde 8 spørsmål, men fordi noen spørsmål gjaldt samme tema, har vi oppsummert 

dem i seks punkt. 
2 Tidspunkt for mudring er ikke angitt i henvendelsen. 
3 Vi har lagt til grunn at bygging her gjelder søknad om å rive og bygge ny bolig på den aktuelle tomta og 

oppsetting av mur og bygging av garasje. 
4 Det skal alltid etableres revisjonskriterier i forvaltningsrevisjon, jf. revisjonsforskriften § 7. 

Revisjonskriterier er de regler og normer som gjelder innenfor det området vi skal undersøke. 

Revisjonskriteriene er grunnlaget for revisors analyser, vurderinger og konklusjoner. 
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Kriteriene er angitt i tilknytning til problemstillingene i rapporten, og er nærmere 

omtalt i vedlegg 2.  

 

I kapittel 2 gir vi en orientering om de ulike byggetiltakene som er gjort på gbnr. 

27/101 i perioden 2010 – 2018 og vedtakene, samt protester og klager som er kommet 

på tiltakene. I kapittel tre ser vi nærmere på saksbehandling av byggesaker i Bamble 

kommune. Der vil vi også ta med informasjon fra sakene på denne eiendommen.  

 

1.4 Avgrensning 
Forvaltningsrevisjonen gjelder byggesak, men vi har ikke sett på saker som gjelder 

ferdigattest og heller ikke andre typer saker som kan være relatert til en byggesak som 

oppmålingssaker.  

 

Byggesaksbehandling er et omfattende saksfelt i seg selv, og det har vært nødvendig å 

avgrense undersøkelsen noe innenfor problemstillingene og revisjonskriteriene som er 

utledet:  

 Vi har ikke kontrollert hvorvidt kommunen skriver ut byggesaksgebyr på 

korrekt grunnlag, men omtaler deler av kommunens arbeid med gebyrer i 

tilknytning til korrupsjonsforebyggende tiltak.  

 Vi har ikke gjort tekniske undersøkelser, tester eller vurderinger av sikkerheten 

i kommunens elektroniske saksbehandlingssystem. 

 

Vi har i utgangpunktet sett på vedtak som er fattet i 2017 og 2018, men 

Ekstrandsakene går lengre tilbake i tid.  

 

Forvaltningsrevisjonen er en systemrevisjon. Vi har gjennom stikkprøvekontroll 

undersøkt om rutiner og retningslinjer er i bruk. Vi har ikke gjennomgått enkeltsaker 

helhetlig med sikte på å ta stilling til om vedtakene innholdsmessig er korrekte – det er 

en oppgave som tilligger klageinstansen og rettsvesenet.  

 

Vi gjør også oppmerksom på at det for gbnr 27/101 er en søknad til Fylkesmannen i 

Telemark i 2014 om tillatelse etter forurensingsloven til mudring fra båt rundt brygge. 

Fylkesmannen ga tillatelse til mudring. Denne saken blir ikke omtalt nærmere. 

Dessuten ble det varslet en oppmålingsforretning i 2014 for gbnr 27/101. Kommunen 

har laget notat som viser til at en ikke klarte å komme til enighet om enkelte 

grensepunkt, og at oppmålingen ble avlyst av eier av gbnr. 27/101. I tillegg var det en 

søknad i 2011 om utvidelse av veg fra eier av gbnr. 27/101 og 27/27, samt en søknad 

om midlertidig anleggsvei i 2017. Vi har ikke sett nærmere på disse sakene. 
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1.5 Metode og kvalitetssikring 
Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av forvaltningsrevisor Anne Sæterdal, 

med Kirsti Torbjørnson som oppdragsansvarlig. 

 

Datagrunnlaget i undersøkelsen er intervjuer, spørreundersøkelse til medlemmer i 

Teknisk utvalg, offentlig tilgjengelig statistikk på området, gjennomgang av 

dokumentasjon i et utvalg saker og annen relevant dokumentasjon som kommunens 

rutiner, rapporter, planer og årsmelding på området. Metode og tiltak for 

kvalitetssikring er omtalt nærmere i vedlegg 3. 

 

1.6 Høring 
Rapporten er presentert i et høringsmøte med administrasjonen i kommunen. 

Administrasjonen fikk tilsendt faktadelen av rapporten i god tid før møtet. Etter møtet 

ble rapporten sendt på høring 16.05.19. Høringen har ført til noen justeringer i 

rapporten. Vi bruker ikke navnet Bedehusstranda, og vi har gjort endringer på side 17, i 

del 3.2.1, del 3.2.3, 3.3.2, side 37 og 50. Vi har ikke endret våre konklusjoner eller 

anbefalinger. 

 

Rådmannens høringsuttalelse ligger i vedlegg 1. Sammen med høringsuttalelsen fulgte 

tre vedlegg, disse er ikke lagt ved rapporten. Ett vedlegg er en ferdigattest fra 2002 

omtalt i rapporten på side 13. Vedlegg nr. 2 gjelder vedtak 15.09.15 omtalt på side 16. 

Vedlegg nr. 3 er Bamble kommune sin kommentar til forhåndsvarsel fra Fylkesmannen 

om oppheving – gbnr. 27/101 datert 23.05.19. Kommentaren omfatter informasjon 

om at kommunen mener at det ikke er en byggegrense i kommuneplanens arealdel, 

som er omtalt på side 12 i rapporten. Dessuten viser kommunen til at det kom en 

endring i tolkningen av byggeforbudet i strandsonen mens andre søknad om å rive 

bolig og bygge ny på Ekstrand ble behandlet. 
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2 Henvendelse til kontrollutvalget 
 

Vi har her en gjennomgang av byggetiltak på den aktuelle eiendommen som 

kontrollutvalget fikk henvendelse om. 

 

Kort om eiendommen og tilgrensende eiendommer 
Gbnr. 27/101 er markert med gult og et rødt punkt i 

kartet i figur 1. Eiendommen ble solgt til dagens eier 

(tiltakshaver) i 2010. Det er fem naboeiendommer som 

har grense til gbnr. 27/101. Gbnr. 27/27, markert med 

tallet 1 i kartet, ble overdratt sammen med gbnr 27/101 i 

2010, og ble solgt videre etter kort tid.  Eiendommen som 

er markert med nr. 2, har gbnr. 27/122 og nr. 3 har 

27/303. Kommunen eier de to ubebygde eiendommene 

som er markert med nr. 4, dette er gbnr. 27/8 som ligger 

mot venstre og som omfatter Bedehusstranda og 27/1 

som ligger til høyre. Eiendommen markert med nr. 5 er 

gbnr. 27/133. Det er eiere av eiendommene 1, 2, 3 og kommunen som grunneier av 4, 

som har hatt innvendinger mot ett eller flere av de omsøkte tiltakene på gnr. 27/101. 

Eiendommen markert som nr. 3 har ett grensepunkt til gbnr. 27/101.  

 

Adkomstveien til 27/101 går over eiendommene som er markert som nr. 1 og 2 og 3. 

I 2012 ble det inngått private rettsforlik mellom tiltakshaver og eierne av 

eiendommene nr. 2 og 3 om veirett til gbnr. 27/101. Veirett over eiendom nr. 1 var 

tinglyst tidligere. 

 

Totalrenovering og utvidelse av brygge  
Kommunen mottok søknad om totalrenovering og utvidelse av brygge den 27.08.10. 

Kommunen gav tillatelse 14.09.10. Veirett er ikke omtalt i søknad eller vedtak.  

 

I vedtaket er det ikke vist til hjemmel for tillatelsen eller hvilke bestemmelser som er 

vurdert. Kommunen satte flere vilkår for tillatelsen, bl.a. at det ikke skulle foretas noen 

form for mudrings- eller gravearbeid i sjøen. Tiltakshaver sendte nabovarsel til tre 

naboer: eiendommene markert med 2 og 5 i figur 1, samt eier av eiendommen gbnr 

27/135, øverst til venstre i figur 1. Denne eiendommen har ikke grense til gbnr 27/101. 

Kommunen som nabo er ikke varslet, heller ikke eier av eiendom nr. 3 i figur 1. De tre 

naboene som ble varslet, samtykket alle til tiltaket. Tiltaket er gjennomført og 

kommunen utstedte ferdigattest for brygga 12.10.11. 

2 

4 

4 

1 
3 

5 

Figur 1 Kart over området 
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Rive eksisterende bod og bygge ny 
Kommunen mottok 16.09.10 søknad om tillatelse til å bygge bod på gbnr 27/101, med 

reviderte fasadetegninger 10.07.12.  To av naboene ble varslet, men ikke om de 

reviderte fasadetegningene.5 Tiltakshaver har i søknaden opplyst å ha nødvendig 

tinglyst veirett, men i 2010 da første tillatelse ble gitt, var det kun deler av veien som 

hadde slik tinglysning.  

 

Tillatelse er gitt 29.09.10 og 03.08.12. Kommunen har i siste vedtak vurdert at ny 

nabovarsling ikke var nødvendig. Vedtakene er ikke påklaget. I vedtakene er det ikke 

vist til hjemmel for tillatelsen eller hvilke bestemmelser som er vurdert. Kommunen 

har utstedt ferdigattest 01.11.12. Den 08.01.13 kom det en protest på tiltaket fra eier 

av gb.nr. 27/303. Det er ikke dokumentert i saken om henvendelsen er besvart.  

 

Gravearbeid rundt brygge og oppsetting av støttemur 
Kommunen mottok 18.01.11 søknad om å grave opp et område rundt den renoverte 

brygga.6 Søknaden omfattet også bygging av en støttemur et stykke ut i vannet vest for 

brygga. Søknaden omtaler ikke hvordan massene fra gravingen rundt brygga skal 

håndteres, men administrasjonen har i sitt vedtak lagt til grunn at massene skal 

plasseres på innsiden av støttemuren. Vedlagt søknaden var det dokumentasjon på 

analyse av sedimentprøver fra grunnen, utført i tråd med krav satt av Fylkesmannen i 

medhold av forurensningsloven. Det var også vedlagt en epost datert 22.11.10 fra 

saksbehandler hos Fylkesmannen som bekrefter at kravet om tillatelse til mudring 

etter forurensingsforskriften ikke gjelder graving fra land. I epost til en av naboene i 

2018 har saksbehandler hos Fylkesmannen bekreftet at de antok gravemaskin skulle 

stå på land, men at utfallet ikke hadde blitt annerledes om de visste at gravemaskinen 

kjørte ut i sjøen. 

 

Administrasjonen ga byggetillatelse til tiltaket 20.01.11, på betingelse av at plassering 

og høyde på forstøtningsmur skulle godkjennes av kommunen. Plassering av muren ble 

avklart på befaring 05.04.11. Befaringen ble ikke dokumentert i forbindelse med 

gjennomføringen. Kommunen har senere bekreftet at plassering er i tråd med det som 

ble avtalt på befaringen. Dette er gjort i saksfremlegg utarbeidet 16.01.14. Her er dato 

for befaringen oppgitt og hvem som deltok fra kommunen. Ifølge forvaltningsloven § 

11 d andre ledd er det krav om å dokumentere iakttakelser fra befaring som har 

betydning for avgjørelsen av en sak. 

 

                                                      
5 De som er varslet er nabo på eiendom nr. 2 og 5 vist i figur 1.  
6 Vi bruker ordet graving her, fordi det er brukt i søknaden. Tiltaket gjelder graving/mudring fra land. 
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I vedtaket er det ikke vist til hjemmel for tillatelsen og ikke satt krav til gjennomføring 

eller til deponering av massene. Kommunen fikk en ny søknad i november 2011 om 

utvidet graving rundt brygga. Kommunen bad om mer informasjon: beskrivelse av hvor 

massene skal deponeres og en bekreftelse på at massene blir fjernet som ved siste 

søknad. Tiltakshaver ga ikke denne informasjonen, og søknaden ble ikke behandlet i 

kommunen.  

 

I søknaden som gjelder graving rundt brygge og oppsett av støttemur er en nabo 

varslet, eier av gbnr. 27/133, markert som nr. 5 i figur 1. 

 

I søknaden er muren lagt utenfor strandlinjen i kommuneplanens arealdel. Denne 

linjen utgjør også grense for området som er regulert til bolig. I forbindelse med en 

senere klagesak, har Fylkesmannen i brev til Sivilombudsmannen 04.12.18 lagt til 

grunn at denne linjen i kommuneplanens arealdel utgjør en byggegrense. Bygging 

utover byggegrense i plan krever dispensasjon.  Kommunen er uenig i at denne linjen 

er en byggegrense. 

 

Tiltaket er gjennomført. Det er ikke søkt om eller gitt ferdigattest på tiltaket. 

Søknadspliktige tiltak skal avsluttes med ferdigattest, jf. pbl 21-10 og 

byggesaksforskriften § 8-1. Ved søknad om ferdigattest bekrefter tiltakshaver/ansvarlig 

søker at tiltaket er utført i tråd med gitte tillatelser. 

 

Henvendelser og klager til kommunen ang brygge, graving og støttemur 
Tre av naboene til gbnr. 27/101 har sendt en rekke protester/henvendelser og klager 

til kommunen om brygga, graving rundt brygga og oppsett av støttemur. 7   

 

Den første henvendelsen kom 26.10.11, og gjaldt spørsmål rundt eiendommen, hvilke 

tillatelser som er gitt og spørsmål rundt bruksendring og mulig saksbehandlingsfeil, 

utleievirksomhet (båtplasser), veirett8 inklusiv bekymring for at anleggstrafikken har 

skadet avløpsrør og at tiltakene ikke er utført i tråd med gitte tillatelser. Naboene stilte 

spørsmål ved hvorfor tillatelsene er gitt og ønsket at byggeaktiviteten skulle stanses. 

Denne henvendelsen ble ikke behandlet som en klage. Kommunen kontaktet 

tiltakshaver 02.11.11 og fikk svar fra tiltakshaver 14.11.11. Kommunen sendte svar til 

                                                      
7 Tre av naboene sendte spørsmål rundt de to tiltakene 26.10.11. Nye henvendelser ble sendt 07.12.11, 

16.01.12, 08.02.12, 01.03.12, 12.03.12, 21.03.12, 19.04.12 og 06.05.12. De fire første, samt nest siste 

var sendt fra en nabo, de resterende fra de samme tre som sendte første. De to første henvendelsene er 

rettet til virksomhetsleder, de neste til rådmann og teknisk utvalg og senere også til ordfører. 
8 Manglende veirett er tatt opp også tidligere av eier av gbnr. 27/303, bl.a. i desember 2010, hvor eier 

også etterlyste nabovarsling ifm totalrenovering og utvidelse av brygge. 
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naboene 17.11.11, med svaret fra tiltakshaver vedlagt, og viste til at kommunen mente 

at spørsmålene var greit besvart. Kommunen la også ved en ferdigattest fra 2002 på 

bruksendring for eiendommen fra sjøbod til bolig. Kommunen har ikke dokumentasjon 

av søknad om og tillatelse til bruksendring. Kommunen viste til at de ikke kan stanse 

byggetiltakene så lenge de er utført i tråd med gitt tillatelse. 

 

Innholdet i de senere henvendelsene er relativt lik den første. Det er noen tilføyelser 

og ekstra dokumentasjon, samt påstand om saksbehandlingsfeil på flere områder. Det 

er reist spørsmål om brygga egentlig er et nytt tiltak og ikke renovering og om 

graving/mudring er gjort i tråd med de krav som er satt. Det stilles også spørsmål ved 

retten til å fylle ut i sjø. I tillegg påpekes det at nabovarslingen har vært mangelfull og 

at det har vært feil i nabovarsel. Det ble også vist til økt trafikk som følge av utleie av 

bryggeplasser. Ordet klage ble første gang brukt i en henvendelse datert 08.02.12.  

 

Administrasjonen besvarte de tre første henvendelsene. Kommunen hevdet 23.02.12 i 

svar til en av naboene at det ikke var gjort feil ang veirett og at det var tinglyst veirett 

til eiendommen. Denne informasjonen stemmer ikke med det kommunen hevdet i et 

tidligere brev datert 05.10.10, der kommunen selv opplyste at det ikke var tinglyst 

veirett over deler av veien, noe som også gjaldt to andre eiendommer, gbnr. 27/122 og 

27/27. Rettsforliket om veirett var ikke inngått i februar 2012.   

 

De neste henvendelsene er ikke besvart, men henvendelsene gjelder i hovedsak 

samme forhold. Det ble utarbeidet et saksfremlegg datert 18.04.12 på sak om klage på 

saksbehandlingsfeil og klage på tillatelsen til brygge og støttemur. Klagen ble 

behandlet i Teknisk utvalg 08.05.12, der partene fikk legge fram sitt syn. Utvalget 

vedtok å utsette saken og foreta befaring. Befaring ble gjennomført 20.06.12 og 

partene fikk også her og i møtebehandlingen samme dag anledning til å uttale seg. 

Teknisk utvalg opprettholdt administrasjonens vedtak 20.06.12.  

 

Saken ble sendt Fylkesmannen, som først avviste klagen i vedtak 08.02.13 fordi 

klagefristen var oversittet, men behandlet så klagen og fattet vedtak 08.05.13. 

Klagerne fikk ikke medhold og kommunens vedtak om tillatelse til brygge og støttemur 

ble opprettholdt. Fylkesmannen tok ikke stilling til manglende veirett, da det er et 

privatrettslig forhold, men viste til at veiretten nå var avklart i et rettsforlik av 

08.05.12. Fylkesmannen viste også til at naboer og gjenboere som ikke hadde mottatt 

nabovarsel, etter kommunens vurdering «ikke eller i liten grad berøres av arbeidet», jf. 

pbl. § 21-3 andre ledd. Fylkesmannen hadde ingen merknader til kommunens 

vurdering av dette.  
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Søknad om garasje/bod 
Tiltakshaver søkte 03.04.13 om å føre opp en garasje med tilhørende bod. 

Reguleringsplanen for området har bl.a. følgende bestemmelser om garasje og tak for 

alle type bygninger: 

Garasjer skal tilpasses bolighuset med hensyn til materialvalg, form og farge. Garasjen 

kan bare oppføres i 1 etasje. Grunnflaten må ikke overstige 50 m2. Garasjen kan 

innenfor bestemmelsene i byggeforskriftene oppføres i nabogrense. (§2c første ledd) 

Takvinkel skal være minst 22o (§ 2d første ledd) 

Bygningene skal ha saltak. (§2d tredje ledd) 

 

Alle naboer med tilgrensende eiendommer var varslet, unntatt kommunen som nabo.9 

Teknisk utvalg behandlet saken 19.06.13. I tråd med rådmannens innstilling avslo 

utvalget søknaden, fordi garasjen hadde større grunnflate enn reguleringsplanen 

tillater. Utvalget ga rådmannen fullmakt til å behandle en søknad i tråd med gjeldene 

reguleringsplan. I saken er det vist til krav om saltak og at merknader fra naboer skal 

bli vurdert og kommentert ved en eventuell etterfølgende søknad i tråd med planen.  

 

Det ble sendt inn justerte tegninger der arealet var i tråd med krav i reguleringsplan, 

men bygget har ikke saltak og ikke en form eller materialvalg som er tilpasset 

bolighuset. Naboer er ikke varslet om justerte tegninger. Det er ikke søkt om eller gitt 

dispensasjon fra krav i reguleringsplan om saltak eller kommentert på form og 

materialvalg. Kommunen gir tillatelse til tiltaket i vedtak 23.08.13. Kommunen har i 

vedtaket ikke vurdert merknadene til naboene.  

 

Vedtaket ble påklaget av naboene. Fylkesmannen ga ikke klagerne medhold, og 

stadfestet kommunens vedtak 13.02.14. Fylkesmannen vurderte manglende 

nabovarsel og konkluderte med at det ikke har hatt betydning for utfallet av søknaden, 

fordi kommunen var kjent med klagernes synspunkter. Fylkesmannen har her vist til at 

forbudet mot bygging i strandsonen ikke får betydning. Dette fordi hverken gjeldende 

reguleringsplan eller arealdelen av kommuneplanen setter forbud mot bygging av 

omsøkte tiltak.10 Byggeforbudet i strandsona gjaldt på dette tidspunktet ikke i områder 

med eldre gjeldene planer uten byggegrense som var utarbeidet før 2008. 

Det ble søkt om ferdigattest for garasjen 11.11.14. Ferdigattest er gitt 12.11.14 med 

henvisning til mottatt kontrolldokumentasjon. Denne dokumentasjonen er ikke 

arkivert i saken. 

                                                      
9 Nabovarsel ser sendt til eierne av gårds og bruksnummer 27/27, 27/122, 27/133 og 27/303. 

10 Fylkesmannen har her ikke vurdert hvorvidt den inntegnede strandlinjen i kommuneplanens arealdel, 

som også utgjør grense for området som er regulert til bolig, er en byggegrense, slik Fylkesmannen 

konkluderte med i brev til Sivilombudsmannen 04.12.18. Garasjen er plassert utenfor denne linjen. 
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Befaring på eiendommen 
Administrasjonen gjennomførte 05.11.13 en befaring med oppmåling av brygge og 

besiktigelse av mur på bakgrunn av mottatte klager. Det er laget et notat fra 

befaringen med status for de ulike sakene knyttet til eiendommen. Det er ikke opplyst 

hvem som var varslet om befaringen eller hvem som deltok. Notatet omfattet flere 

saker. I notatet er det vist til at kontrollmålingen viste at brygga var utført i tråd med 

gitt tillatelse. Det er vist til at støttemuren er plassert noe lengre ut enn på skissen i 

søknaden/ godkjennelsen. Plasseringen i skissen var imidlertid ikke målsatt, og endelig 

plassering var ifølge notatet avtalt med kommunen ved befaring, slik tillatelsen 

forutsatte.  

 

Den 06.11.13 protesterte naboene på at støttemuren ikke var blitt kontrollert og 

forlangte posisjonsmåling av brygge og mur.  

 

Spørsmålet om riktig plassering av støttemur ble fremmet som egen sak i Teknisk 

utvalg, sak 10/14. I saken er det vist til at plassering av mur ble avtalt med kommunen 

05.04.11, da byggesaksbehandler og representant fra enhet for kommunale tjenester 

var på befaring. Teknisk utvalg viser i sitt vedtak til at Rådmannen stadfester at muren 

er satt opp i tråd med gitte tillatelser og at det er vanskelig å se at naboer har hatt 

noen vesentlig ulempe med dagens plassering.  

 

Søknad om å rive eksisterende og oppføre ny bolig 
Det har vært to søknader om å rive eksisterende bolig og oppføre ny. Den første 

søknaden er datert 07.07.14 og den andre 14.07.17. For begge søknadene er det 

nabovarslet til alle eiere av tilgrensende eiendommer.  

 

Første søknad 

Den første søknaden handlet om å bygge et bolighus i to etasjer, som hadde tak med 

halvvalm og deler av taket med lavere takvinkel enn kravet i reguleringsplanen. 

Søknaden omfattet utfylling i sjø utover strandlinje i kommuneplanens arealdel, som 

også utgjør grense for området som er regulert til bolig. Det ble ikke søkt om 

dispensasjon fra noen av planbestemmelsene. 

 

Naboene protesterte på tiltaket. De viste blant annet til byggeforbudet i strandsonen, 

at boligen ville virke svært dominerende for området og at det i målebrev for 

eiendommen står at den avgrenses av sjø og at tiltakshaver dermed ikke har 

eiendomsrett til områdene i sjøen utenfor tomten.  
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Søknaden ble behandlet av Teknisk utvalg 11.03.15. Rådmannen innstilte på å ikke gi 

tillatelse til tiltaket slik det var omsøkt, fordi boligen ville virke svært dominerende for 

hele området, både fra sjø og fra land. Videre viste rådmannen til at det ikke var tatt 

nok hensyn til visuelle kvaliteter, pbl. § 29-2. Teknisk utvalg vedtok å gjennomføre 

befaring. Under befaringen 22.04.15 mottok utvalget ny dokumentasjon knyttet til 

eiendomsretten ut i sjø, og utvalget utsatte saken.  

 

Administrasjonen bad om forhåndsuttale fra Fylkesmannen og fylkeskommunen 

12.05.15. Begge frarådet det omsøkte tiltaket i uttalelser datert henholdsvis 18.05.15 

(Telemark fylkeskommune) og 28.05.15 (Fylkesmannen). 

 

Søknaden ble behandlet av Teknisk utvalg 27.05.15. Rådmannen foreslo i innstillingen 

å behandle spørsmålet om utfylling i sjø som egen søknad, og at denne delen av 

søknaden skulle oversendes fylkesmyndighetene til uttale. Kommunen ba ikke om 

noen forhåndsuttale utover den som ble sendt 12.05.15. 

 

Utvalget fikk presentert dokumentasjon fra ansvarlig søker om redusert byggehøyde. 

Teknisk utvalg vedtok 27.05.15 følgende: 

Søker gis anledning til å oppføre bygget i prinsippet som omsøkt. Høyden settes i tråd 
med brev datert 26.05.15 fra Apland/Heibø AS. (Høyde på ferdigstøpt gulv i 
hovedetasje legges på 260-270 cm over gjennomsnittlig havnivå. 2. etasje senkes 20 
cm.)  
Administrasjonen får fullmakt til å vurdere bygget i forhold til grenser.  

 

Vedtaket ble påklaget av naboene. I klagene vises det bl.a. til at tiltaket er i strid med 

bestemmelser i pbl. § 1-8 og 29-2 og statlige retningslinjer for strandsonen. Naboene 

påpeker også at tiltakshaver ikke har nødvendig eiendomsrett til utfylling i sjøen. 

Utvalget behandlet klagen 26.08.15. Vedtaket ble opprettholdt og klagen sendt til 

Fylkesmannen.  

 

Kommunen mottar en ny fundamenteringsplan datert 18.06.15. Denne lå som vedlegg 

da utvalget behandlet klagen 26.08.15, men er ikke kommentert i saksfremlegget. Den 

nye fundamenteringsplanen legges til grunn for delegert vedtak 15.09.15 om tillatelse 

til tiltak for fundamentering for ny bolig, uteplass, utfylling i sjø. Utover 

fundamenteringsplanen med tilhørende beskrivelse av at utfyllingen representerer 

nødvendig fundamentering for boligen, er det ikke noen egen søknad om dette. 

Saksbehandlingen må sees i sammenheng med rådmannens innstilling i saken som 

teknisk utvalg behandlet 27.05.15 i sak 63/15. Her foreslo Rådmannen å behandle 

spørsmålet om utfylling i sjø som egen søknad. I det delegerte vedtaket 15.09.15 står 

det bl.a.:  



Byggesaksbehandling – Bamble kommune 

 

 
 

 
Telemark kommunerevisjon IKS  

 
 

17 

Godkjenningen må sees i sammenheng med Teknisk utvalg sin godkjenning av nybygg i 
sak 63/15 og 99/15.11 
Med bakgrunn i gitte godkjenninger og redusert strandløsning, er fremmet klart større 
fordeler opp mot ulemper for en dispensasjon fra gjeldene plan for grunnarbeider i sjø.  
Godkjenningen gis med følgende vilkår:  

1.Det innsendes konkret søknad med snittegning for fundamenteringsplan 
med ansvarlig prosjekterende/utførende i tråd med situasjonsplan av 
18.06.15.Tiltaket må sees i sammenheng med sak 63/15.12 
2.Eiendomsforholdet forutsettes avklart før oppstart. 
3.Behandlingsgebyr må betales. 

 

I vedtaket har kommunen lagt til grunn at den reduserte utfyllingen gjør at 

intensjonene i de statlige retningslinjene for strandsonen blir mer ivaretatt. Det vises 

også til at det omsøkte tiltaket er å betrakte som et tiltak for et nybygg som det 

allerede er gitt tillatelse til. Kommunen omtaler her en dispensasjon fra gjeldene plan, 

men viser ikke til hvilke bestemmelser dette gjelder og det er heller ikke fremmet noen 

søknad om dispensasjon fra tiltakshaver eller ansvarlig søker. 

 

Hverken Fylkesmannen eller fylkeskommunen fikk den nye situasjonsplanen i forkant 

av vedtaket 15.09.15. Det delegerte vedtaket 15.09.15 er sendt i kopi til Fylkesmannen 

og skal også være sendt i kopi til fylkeskommunen.  

 

Tillatelsen til fundamentering blir påklaget. Administrasjonen innstilte på å ikke ta 

klagen til følge. Teknisk utvalg ønsket befaring, og vedtok i sitt møte 18.11.15 å utsette 

saken. Før befaringen ble gjennomført, opphevet Fylkesmannen kommunens tillatelse 

til rivning og bygging av ny bolig pga feil lovbruk, jf. Fylkesmannens vedtak 15.01.16.  

 

Teknisk utvalg vedtok 09.03.16 å ikke behandle klagen på tillatelsen til fundamentering 

i sjø. I vedtaket tar ikke utvalget eksplisitt stilling til om den påklagede tillatelsen 

består, eller om den faller bort pga Fylkesmannens oppheving av tillatelsen til å rive og 

bygge ny bolig.  

 

Den andre søknaden 

Administrasjonen opplyser at saken startet ved at det ble innkalt til to 

informasjonsmøter med partene, tiltakshaver og naboer hver for seg. Første dokument 

i saken er referat fra forhåndskonferanse 07.04.16. Av referatet fra 

forhåndskonferansen framgår det at tiltaket synes å være i tråd med reguleringsplan 

og arealdel og at det ikke er behov for dispensasjon, men at det må gjøres en 

vurdering vedrørende tak-form.  

                                                      
11 Sak 63/15 er utvalgets vedtak 27.05.15 der de tillot tiltaket og 99/15 er klagen på dette vedtaket. 
12 Sak 63/15 gjelder søknad om riving og bygging og omfatter klagesaken til Fylkesmannen. 
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Søknaden omfatter en begrunnet søknad om dispensasjon fra reguleringsplanens 

bestemmelser om takvinkel. Det er ikke søkt om dispensasjon fra andre 

planbestemmelser eller fra pbl. § 1-8. I nabovarselet er det ikke opplyst at tiltaket 

krever dispensasjon. 

 

Naboene protesterer på det omsøkte tiltaket, og mener at planene i hovedsak er 

identiske med planene i første søknad og at de samme innvendingene mot tiltaket 

fortsatt er gjeldende.  

 

Søknaden behandles første gang i Teknisk utvalg 08.03.1713, hvor utvalget vedtok å 

utsette saken for å gjennomføre befaring. Administrasjonen hadde på dette tidspunkt 

ikke innhentet nye uttalelser fra Fylkesmannen eller fylkeskommunen. Det ble gjort 

18.04.17. Overskriften i brevet er Oversendelse av boligsak til uttalelse i forhold til 

differensiert strandsoneforvaltning. I brevet står det: 

Det har tidligere vært oversendt fundamenteringsplan for nybygget med utfylling i sjø. 
Fylkesmyndighetene gav den gang negative synspunkt på søknaden. I sak av 15.09.1514 
ble fundamenteringsplanen godkjent i redusert form. Utfylling i sjø i øst ble fjernet og 
redusert mot nord. Vedtaket ble oversendt fylkesmyndigheter og det ble ikke mottatt 
kommentarer på vedtaket. 

 

Kommunen opplyser også at prosjektet er i tråd med gjeldene planers bestemmelser, 

med unntak av takvinkel. Kommunen skriver i brevet at en mangler 

fylkesmyndighetenes vurdering av selve boligformsuttrykket. Kommunen viser også til 

at byggets form sett opp mot de bygningsutnyttelser som allerede er etablert i 

området, ikke er uvanlig. Fylkesmannen gir uttalelse datert 08.05.17, men gir kun 

uttalelse på dispensasjon fra bestemmelser om takvinkel og legger til grunn at 

søknaden ellers er i tråd med planens bestemmelser. Fylkesmannens vurderer at 

dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelser om takvinkel ikke har vesentlig 

betydning for de interesser de er satt til å ivareta. Telemark fylkeskommune vurderer 

saken ut fra dispensasjon fra pbl. § 1-8, byggeforbud i strandsona. Fylkeskommunen 

vurderer at tiltaket ikke har negativ innvirkning på de interesser fylkeskommunen skal 

ivareta. 

 

Det gjennomføres befaring før møtet i Teknisk utvalg 31.05.17, hvor saken behandles. 

Saksfremlegget som ble lagt frem 08.03.17 er justert og omfatter mer informasjon og 

                                                      
13 Dette saksfremlegget ligger ikke i arkivsaken og finnes kun i selve innkallingen til møtet, ikke når en 

går i saken og velger saksfremlegg til møtet 08.03.17. 

14 Dette er det administrative vedtaket omtalt under første søknad. 
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flere vedlegg. Teknisk utvalg gir tillatelse til tiltaket i tråd med søknad og innstilling fra 

rådmann. Det settes 17 vilkår for tillatelsen. 

 

Vedtaket blir påklaget av naboene. Teknisk utvalg opprettholder kommunens vedtak 

og oversender klagesaken til Fylkesmannen 30.08.17. 

 

Fylkesmannen fatter vedtak i klagesaken 01.11.17. Fylkesmannen er enig med klagerne 

i at vedtaket ikke oppfyller krav til rettslige vurderinger og begrunnelser. 

Fylkesmannen mener imidlertid at saken er godt nok opplyst og at manglene kan 

repareres ved at Fylkesmannen treffer nytt vedtak i saken. I vedtaket behandler 

Fylkesmannen både spørsmålet om dispensasjon fra reguleringsplan når det gjelder 

takform, og spørsmålet om dispensasjon fra forbudet om å bygge i strandsonen, selv 

om det ikke er søkt om slik dispensasjon. Fylkesmannen vurderer også tiltaket ut fra 

bestemmelsene i pbl. §§ 29-2 og 29-4, og konkluderer med å stadfeste kommunens 

vedtak. 

 

Fylkesmannens vedtak er klaget inn for Sivilombudsmannen. I svar 04.12.18 til 

Sivilombudsmannen har Fylkesmannen opplyst at det burde vært en grunngitt 

dispensasjonssøknad og vedtak om dispensasjon fra bygge-grensen mot sjø i 

kommuneplanens arealdel i saken. Fylkesmannen mener at dette ikke har virket 

bestemmende på vedtakets innhold og at det ikke er grunnlag for å omgjøre 

Fylkesmannens vedtak av 01.11.17. 

 

Sivilombudsmannen har i uttalelse i sak 2018/4012 datert 27.03.1915 konkludert med 

at Fylkesmannens vedtak 01.11.17 er beheftet med flere feil. Sivilombudsmannen viser 

til at det ikke var sendt inn en grunngitt dispensasjonssøknad og verken kommunen 

eller Fylkesmannen hadde da hjemmel til å gi dispensasjon. Videre skulle berørte 

naboer og sektormyndigheter vært varslet, og varselet skulle angitt den bestemmelsen 

det var aktuelt å dispensere fra. Kommunen vurderte dispensasjon etter feil 

bestemmelse. Ombudsmannen kan ikke se at Fylkesmannen har reparert tidligere feil.  

Fylkesmannen bes om å vurdere saken på nytt. Fylkesmannen har valgt å se på saken 

på nytt, men hadde ikke avsluttet sin behandling da arbeidet med rapporten ble 

avsluttet. 

 

  

                                                      
15 Dato rettet etter at rapporten ble sendt kontrollutvalget. 
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3 Behandling av byggesaker 
 

I hvilken grad har Bamble kommune tiltak for å sikre riktig behandling av 

byggesaker? 

 

3.1 Organisering, kompetanse og kapasitet 
Ansvar for byggesaksbehandling i Bamble kommune er lagt til kommunalområde 

Teknikk og samfunnsutvikling og enhet Næring, miljø og samfunnsutvikling.  

 

3.1.1 Organisering 
Ifølge delegasjonsreglementet har Teknisk utvalg myndighet til bl.a. å fatte vedtak i 

byggesaker i.h.t. bestemmelser i byggesaksdelen i plan og bygningsloven, med mindre 

annet er bestemt ved lov eller er delegert til annet politisk utvalg eller rådmann. I 

reglementet gis rådmannen myndighet til å fatte vedtak i enkeltsaker, og typer av 

saker som ikke er av prinsipiell betydning, dersom ikke annet fremgår av lov eller 

vedtak i kommunestyret.   

 

Teknisk utvalg behandler prinsipielle byggesaker om dispensasjon og noen klagesaker. 

Rådmannen sender de klagesakene som administrasjonen er usikre på til utvalget. 

 

Vi har spurt medlemmene i Teknisk utvalg om de opplever at skillet mellom hvilke 

saker som de skal ha og hvilke som blir avgjort av rådmannen er klart og tydelig. Fem 

utvalgsmedlemmer har svart ja, en nei og tre vet ikke. Den som har svart nei og en av 

de tre som har svart vet ikke, er varamedlemmer i utvalget.  

 

De ansatte opplyser at utvalget skal behandle prinsipielle saker og at om de er i tvil om 

en sak er prinsipiell, fremmer de den for utvalget. 

 

Rådmann har videredelegert sin myndighet til virksomhetslederne. Det framgår av 

delegasjonen at virksomhetslederne kan delegere videre innenfor sine ansvars- og 

myndighetsområder. Slik videredelegasjon skal være skriftlig, med kopi til rådmann. 

Det er ikke gitt noen slik skriftlig videredelegasjon på byggesak.  

 

Nåværende virksomhetsleder har vært i stillingen fra 01.01.18. Før det fungerte 

kommunalsjefen som virksomhetsleder i flere år. Da hadde noen saksbehandlere rolle 
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som koordinator. Det var koordinator på byggesak som ledet postmøtene og som 

godkjente vedtak. Denne delegasjonen var ikke skriftliggjort. 

 

Virksomhetsleder skal godkjenne alle vedtak i byggesaker, med unntak av 

ferdigattester, brukstillatelse og igangsettingstillatelse i saker der det er gitt 

rammetillatelse. Disse vedtakene fatter saksbehandler alene. Virksomhetsleders 

godkjenning av vedtak skjer elektronisk i saksbehandlingssystemet, og det er sporbart 

hvem som godkjenner hvert vedtak. Det er kun saksbehandler som signerer 

underretningen om vedtaket som sendes søker. I utredningen om ny forvaltningslov 

foreslås det at vedtak skal signeres og opplyse om saksbehandlers navn om ikke 

tungtveiende grunner taler imot. En viktig årsak er at en part skal få kjennskap til hvem 

som har behandlet saken. En slik kjennskap er i tråd med god forvaltningsskikk og det 

er viktig for å nå formålet med forvaltningslovens bestemmelser om habilitet, jf. NOU 

2019:5.  

 

Virksomhetsleders godkjenning innebærer at virksomhetsleder går gjennom den 

orienteringen om vedtaket som blir sendt søker. Virksomhetsleder opplyser at han i 

tillegg gjør en kort sjekk mot kart og tegning i søknad. Det er ikke noen sjekkliste eller 

tilsvarende for denne gjennomgangen. Vi har fått opplyst at de vurderingene som 

gjøres og eventuelle kommentarer i forbindelse med godkjenningen ikke vises i 

saksbehandlingssystemet.  

 

Vår saksgjennomgang viser at i de fleste sakene er vedtaket godkjent av 

virksomhetsleder, tidligere koordinator for byggesak eller kommunalsjef.16 Men det er 

11 av 64 vedtak som er fattet av saksbehandler alene. De 64 vedtakene omfatter også 

vedtak i klagesak. Tre av de 11 vedtakene er fattet av koordinator alene. Ett av de 11 

vedtakene er fra 2015. De andre vedtakene som mangler godkjenning er fra 2017 og 

2018.  

 

Det er nå fire saksbehandlere på byggesak, i tillegg til at arealplanleggeren også 

behandler noen byggesaker.17 En av de fire saksbehandlerne jobber bare med 

byggesaker, en jobber både med byggesaker og tilsyn18, en har delt stilling på byggesak 

og plansaker19 og den siste jobber med byggesak, eiendomsskatt og taksering. Det er 

                                                      
16 I en periode fungerte kommunalsjefen også som virksomhetsleder. Det var da en saksbehandler som 

fikk en koordinator-rolle på byggesak. I rollen som koordinator, lå også oppgaven med å godkjenne 

vedtak.  
17 Dette gjelder primært om det er flere saker i mindre planområder der hun har hatt reguleringsplanen. 
18 Det er satt som mål at 20 % av stillingen skal brukes til tilsyn og ulovlighetsoppfølging. 
19 I utgangspunktet skulle stillingen deles likt mellom plan- og byggesaker, men de seinere årene har han 

jobbet mest med plansaker. 
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utarbeidet stillingsbeskrivelser for byggesaksbehandlere og plansaksbehandlere, samt 

listet opp hvem disse er, men det er ikke noe beskrivelse av fordelingen for dem som 

har delte oppgaver. Det er ikke laget noen stillingsbeskrivelse for oppgavene på tilsyn. 

Saksbehandlerne har litt ulike oppgaver innenfor byggesak, bl.a. har en av 

saksbehandlerne ansvar for mer generelle henvendelser i byggesak og for informasjon 

på nettsiden til kommunen. Disse forskjellene framgår ikke skriftlig. Kommunen har 

ikke vurdert nøyaktig hvor stor stillingsressurs det er behov for på byggesak, men har 

vurdert at de med dagens stillingsressurs er presset, særlig på tilsynsområdet. 

 

Saksbehandlerne opplever selv at fordeling av oppgaver og ansvar er klart plassert. 

 

Revisors vurdering 
Vi har vurdert følgende revisjonskriterium: 

 Oppgaver og ansvar må være klart plassert, og myndighet må være delegert i 

tråd med reglementet.   

 

Vår gjennomgang viser at saksbehandlernes oppgaver og ansvar er klart og tydelig 

plassert og kjent for de ansatte. Imidlertid er ikke myndighet delegert i tråd med 

delegasjonsreglementet. Saksbehandlerne har i praksis fått myndighet til å fatte 

vedtak i noen enkle saker, men denne delegasjonen er ikke skriftliggjort. Delegasjonen 

som koordinatorene hadde var heller ikke skriftliggjort, slik delegasjonsreglementet 

forutsetter. Rutinen med godkjenning av vedtak har heller ikke fungert godt nok. 

 

Siden myndighet til å fatte vedtak ikke er delegert, mener vi at i tillegg til navnet på 

saksbehandler, bør også navnet på den som har myndighet til å fatte vedtak fremgå av 

vedtaket. Dette mener vi også vil være i tråd med forslag til ny forvaltningslov. 

 

3.1.2 Kompetanse og kapasitet 

Kompetanse 
I stillingsbeskrivelsen for byggesaksbehandlere, er høyskole/bygningsingeniør eller 

tilsvarende nivå innen byggfag og relevant datakompetanse oppgitt som ideell 

kompetanse. Det er også vist til at annen relevant kompetanse delvis kan erstatte 

kravet til formell utdanning.  

 

På byggesak er det er en bygningsingeniør, en byggmester med teknisk fagskole og to 

med lang erfaring fra byggesak og teknisk sektor i kommunen. I tillegg har 

arealplanleggeren, som har en master i samfunnsgeografi, behandlet noen byggesaker.  
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Kommunen har en jurist som jobber med HR (personal), men juristen brukes ikke på 

plan eller byggesak. Kommunen har en avtale med en advokat som leies inn i 

enkeltsaker der de mener at det er viktig å ha formell juridisk kompetanse.20 

Kommunen benyttet denne kompetansen i en sak om bruksendring i 2018 og i en sak i 

2016/2017. 

 

Kommunen sender noen av byggesaksbehandlerne på byggesaksdagene omtrent hvert 

annet år.21 Utover det er det ikke noen fast opplæring for byggesaksbehandlere i 

kommunen. Saksbehandlerne opplyser at de får reise på de kursene de ønsker, men en 

har erfart at det er for dårlig tilbud av juridiske kurs og en har ikke hatt tid til å dra på 

kurs. Kommunen har også hatt Fylkesmannen med i møter for å få veiledning i 

saksbehandling, og de ansatte deltar på kurs som Fylkesmannen tilbyr. Det er nå 

planlagt opplæring i plan- og bygningsrett i april 2019 i regi av Grenlandssamarbeidet. 

Det planlegges også intern opplæring i forvaltningsloven i kommunen, men det er ikke 

fastsatt når. Denne type opplæring har kommunen ikke hatt for byggesaksbehandlere 

de senere årene.   

 

Kompetansebehov kartlegges i medarbeidersamtale, og ved siste medarbeidersamtale 

ble det meldt inn behov for opplæring innen forvaltningsloven. Enheten skal få en 

kompetanseplan, slik de har fått på andre enheter på kommunalområdet. Leder 

opplyser at de primært sikrer tilstrekkelig kompetanse i byggesaksbehandlingen 

gjennom løpende vurdering av arbeidet som gjøres. Han trekker også frem det å 

rekruttere riktig som et viktig tiltak. 

 

Kapasitet 
Kommunen kan ta ut statistikk som viser antall saker med fristoverskridelser, men det 

er ikke noe fast rutine på å ta ut slik statistikk. Det har blitt gjort enkelte ganger. De har 

heller ikke noen fast system på å ta ut annen saksmengde-statistikk. Antall behandlede 

søknader og antall med fristbrudd som er rapportert inn til KOSTRA er vist i tabell 1.  

 
Tabell 1 Antall byggesøknader totalt og med fristbrudd. Kilde KOSTRA SSB/Bamble kommune. 

 2015 2016 2017 2018 

Antall behandlede søknader totalt 339 282 193 246 

Antall søknader med fristbrudd 14 9 59 52 

Andel innvilgede søknader som skjer 

ved  vedtak om disp. fra plan 

30 61 36 40 

                                                      
20 Vi har ikke undersøkt denne anskaffelsen. 
21 Byggesaksdagene er en årlig konferanse og møteplass for byggesaksmedarbeidere i kommunene, i 

regi av Direktoratet for byggkvalitet.  
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Virksomhetsleder mener at fristbruddene viser at det er et visst kapasitetsproblem, og 

at det må sees i sammenheng med at det de senere årene vært stort press på 

planavdelingen, både med rullering av arealplan i 2015 med planarbeid rundt ny E18 

gjennom kommunen. Det har medført at en ansatt jobbet mer med plan og mindre 

med byggesak enn det som var beregnet. I tillegg har det vært skifte i saksbehandlere 

på byggesak i perioden, som følge av at ansatte har sluttet og nye startet. 

 

Bamble kommune har en høy andel av innvilgede søknader som skjer ved vedtak om 

dispensasjon fra plan. Vi har fått opplyst at dette skyldes at de har satt byggegrense 

ved hytteveggen. Dette er gjort for at kommunen skal ha kontroll med bygging som 

skjer i strandsonen, og at en ved å gi dispensasjon til f.eks. utvidelse av hytte, kan sette 

som vilkår at en fjerner et uthus og slik sett reduserer antall bygg i strandsonen.  

 
Tabell 2 Antall beh. søknader totalt og antall disp.søknader, 2018. Bygge- og delingssaker. Kilde KOSTRA SSB. 

 Bamble Kragerø Notodden Porsgrunn 

Antall behandlede søknader totalt 246 509 216 710 

Antall søknader med fristbrudd 52 14 11 55 

Ant. mottatte dispensasjonssøknader  112 198 35 169 

Andel innvilgede søknader som skjer 

ved  vedtak om disp. fra plan 
40 23 7 24 

Behandlede søkn. per 1000 innbygger 17,5 48,9 17 19,6 

 

Når vi ser på behandlede søknader per 1000 innbygger, lå kommunen omtrent på nivå 

med Notodden og betydelig lavere enn Kragerø. For Kragerø har antallet fritidsboliger 

betydning, noe som gjør at antall behandlede søknader per innbygger ikke tar høyde 

for alle som faktisk kan sende søknader. Det er imidlertid noe usikkerhet knyttet til 

tallene fordi det kan være ulike måter å registrere på.  F.eks. fatter Porsgrunn eget 

vedtak om dispensasjon, og enkelte søkere sender da to søknader for ett tiltak som 

krever dispensasjon. Kommunene har også ulik praksis på å avvise søknader. Bamble 

fatter sjelden avvisningsvedtak, men etterspør heller manglende dokumentasjon, 

mens Porsgrunn i større grad avviser søknader som ikke er fullstendige. Slik sett kan 

ulike praksis gjøre at antall søknader bli høyere i Porsgrunn enn i Bamble.  

 
Tabell 3 Korr. brutto driftsutgifter på funksjon/tjenesteområde, beløp per innbygger. 2018. Kilde KOSTRA SSB. 

 Bamble Kragerø K.gr 8 Notodden Porsgrunn 

Plan, byggesak, kart og 

oppmåling og eierseksj.# 
860 922 827 688 759 

Byggesaksbehandling og 

eierseksjonering  
232 460 270 286 287 

#Omfatter funksjon 301 plansaksbehandling, 302 byggesaksbehandling og eierseksjonering, 303 kart og oppmåling, 

304 bygge- og delesaksbehandling, ansvarsrett og utslippstillatelser, 305 eierseksjonering. 
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Alle de andre ligger noe høyere enn Bamble, når vi ser kun på byggesak. Forskjellen 

mellom Bamble og Kragerø og Porsgrunn kan sees i sammenheng med ulikt omfang av 

behandlede søknader.  

 

Revisors vurdering 
Vi har vurdert følgende revisjonskriterium: 

 Kommunen må sikre tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til behandlingen av 

byggesaker. 

 

Kommunen har byggesaksbehandlere med variert kompetanse, men har etter vår 

vurdering i liten grad tilgang på juridisk kompetanse på byggesak. Juridisk kompetanse 

er heller ikke omtalt i stillingsbeskrivelsen som ideell kompetanse. Behandling av 

byggesaker krever en viss juridisk kompetanse både innenfor plan og bygningsloven og 

forvaltningsloven. Denne type opplæring er også blitt etterspurt av ansatte. Det er 

positivt at kommunen skal få på plass noe opplæring i forvaltningsloven. I arbeid med 

kompetanseplan mener vi det kan være aktuelt for kommunen å vurdere behovet for 

juridisk kompetanse på byggesak, og få på plass en mer systematisk opplæring for 

nytilsatte byggesaksbehandlere, bl.a. i forvaltningsloven.  

 

Siden saksinngangen er redusert, burde kommunens saksbehandlingskapasitet ha økt 

noe. Men endringer i personalgruppa og det at to av saksbehandlerne også har 

oppgaver på andre områder gjør at kapasiteten i alle fall i perioder kan ha vært 

dårligere de senere årene.  

 

Når vi ser på omfanget av behandlede søknader og driftsutgifter på området, er det 

ikke noen entydig indikasjon på at byggesaksbehandlingen er underfinansiert. Men det 

at ansatte som egentlig tilhører byggesak utfører mer arbeid på f.eks. planarbeid enn 

det som egentlig var tenkt, gjør at tallene for Bamble kan være litt feil. Dessuten gjør 

omfanget av dispensasjonssaker at kommunen har mer arbeidskrevende søknader enn 

dem vi sammenligner med. Slik sett kan tallene tyde på at det er litt knapt med 

ressurser på området. 

 

3.2 Risikovurdering og ledelsens oppfølging av internkontroll 

3.2.1 Risikovurderinger 
Både virksomhetsleder og saksbehandlere opplyser at det gjøres risikovurderinger i 

møtene på byggesak, men de dokumenterer ikke disse vurderingene. De opplyser at 

de risikovurderingene som gjøres er knyttet til risiko i den enkelte byggesak, f.eks. 

tiltak i område med rasfare, og risikovurderinger knyttet til habilitet.  



Byggesaksbehandling – Bamble kommune 

 

 
 

 
Telemark kommunerevisjon IKS  

 
 

26 

3.2.2 Ledelsens oppfølging av arbeidet med internkontroll 
Virksomhetsleder er ansvarlig for at de går gjennom rutiner i 360 og andre rutiner de 

har laget. Dette blir gjort i faggruppene. Det er ikke fastlagt hvor ofte dette skal gjøres. 

Siste gjennomgang ble gjort høsten 2018. Stillingsbeskrivelsene ble oppdatert 

16.11.18. Det er ikke dokumentert i de andre rutinene vi har fått at de er gjennomgått 

i 2018. Eksempelvis har kommunen en rutine for mottak/fordeling av byggesaker som 

sist ble revidert 28.09.16, selv om praksis er noe endret etter at ny virksomhetsleder 

startet i stillingen i 01.01.18. Noen rutiner viser ikke tidspunkt for siste 

revisjon/gjennomgang.  

 

Virksomhetsleder viser til at det gjøres en gjennomgang av rutinene i 

Grelandssamarbeidet (Grenlandsstandarden). De rutinene som kommunen bruker fra 

Grenlandsstandarden er fastsatt i 2011 og 2012. Virksomhetsleder opplyser at han 

som leder rapporterer årlig på HMS arbeid. Det er ikke rapporteringskrav eller annen 

oppfølging av ham som leder på arbeid som gjøres med internkontroll knyttet til 

byggesaksbehandlingen. 

 

3.2.3 Revisors vurdering av arbeidet med risikovurdering og ledelsens oppfølging 
Vi vurderer her følgende revisjonskriterier: 

 Det må gjennomføres risikovurdering av saksbehandlingen, som brukes til 
utarbeiding av tiltak for å sikre betryggende kontroll. 

 Kommunen må ha tiltak for å sikre ledelsesoppfølging av arbeidet med 
internkontroll. 

 

Kommunens risikovurderinger på byggesak er knyttet til enkeltsaker. Det gjøres ikke 

vurderinger av risiko ved byggesaksbehandlingen generelt, eller av behovet for tiltak 

for å sikre betryggende kontroll. Vi kan ikke se at en f.eks. har vurdert og identifisert 

områder som generelt kan gi risiko for mangelfull saksutredning og manglende 

likebehandling og vurdert rutiner/tiltak for å redusere denne risikoen. Vurderinger 

som gjøres i den enkelte sak vil nødvendigvis ikke synliggjøre behov for rutiner og tiltak 

knyttet til saksbehandlingen generelt.  

 

Kommunen har plassert ansvar for gjennomgang av rutiner på området, og har 

faggrupper for å håndtere dette. Det er imidlertid ikke laget noen rammer som sikrer 

at dette blir gjort jevnlig. Det er heller ikke dokumentasjon som viser at en har hatt en 

systematisk oppfølging av arbeidet med internkontroll. Det er anbefalt, bl.a. i heftet 

«Orden i eget hus» fra KS å opprette en form for oppfølging og styringssløyfer for å 

sikre kravet om at rådmannen skal ha betryggende kontroll. 

 



Byggesaksbehandling – Bamble kommune 

 

 
 

 
Telemark kommunerevisjon IKS  

 
 

27 

3.3 Tiltak for å oppfylle krav til saksbehandlingen 
Vi skal her se på hvilke tiltak kommunen har iverksatt for å sikre at krav til 

saksbehandlingsprosessen blir ivaretatt. Revisjonskriteriet er: 

 

 Kommunen må ha tiltak for å sikre oppfyllelse av kravene til: 
o habilitet 
o veiledningsplikt  
o saksbehandlingstid og foreløpig svar  
o saksutredning  
o begrunnelse 
o klagesaksbehandling 
o likebehandling 

 
Bamble kommune bruker det elektroniske arkiv- og saksbehandlingssystemet Public 

360 (360) til behandling av byggesaker. Bamble skal sammen med de andre 

grenlandskommunene ta i bruk et nytt saksbehandlingssystem, eByggesak. 

Forprosjektet er ferdig, men det er ikke avklart når Bamble skal ta systemet i bruk. 

Saksbehandlerne opplever at 360 ikke er godt nok tilpasset behovene i 

byggesaksbehandlingen. Noen av malene som ligger i systemet fungerer ikke like bra, 

og de har også erfart at det er behov for flere maler enn de har. 

 

Bamble kommune har utarbeidet noen maler og rutiner selv, og bruker noen rutiner 

som er utarbeidet i samarbeidet som grenlandskommunene har på plan og byggesak: 

Grenlandsstandarden. Grenlandsstadarden omfatter bl.a. et skjema for anmodning om 

forhåndskonferanse og sjekkliste/referat fra forhåndskonferanser. Det er også satt 

krav til dokumentasjon i søknader, herunder utforming av situasjonsplaner. I tillegg er 

det i standarden fastsatt at kommunen skal sende første svarbrev i byggesaker innen 

to uker.  

 

Bamble kommune har egne rutiner for mottak og fordeling av byggesaker. Det er 

utarbeidet en sjekkliste for mottakskontroll, men saksbehandlerne dokumenterer ikke 

bruken av denne. Kommunen har også rutiner for behandling av byggesaker etter 

delegert myndighet og for politisk behandling av byggesaker. Saksbehandlerne skal 

ifølge rutinen sjekke søknaden opp mot sjekklistene fra Dibk22, noe de opplyser at 

gjøres. Bruken av sjekklistene dokumenteres ikke. Slik dokumentasjon har byggesak 

vurdert at ikke er formålstjenlig. I tillegg er det laget en sjekkliste i 

Grenlandsstandarden på krav til situasjonsplan i byggesaker. Det er heller ikke krav om 

at bruken av denne sjekklista skal dokumenteres i 360.  

                                                      
22 Direktoratet for byggkvalitet 
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I 360 er det fastlagt saksgang, gjennom at saksbehandler velger et forløp i systemet. 

Det er ulike forløp for ulike typer saker. Et forløp angir hvilke punkt en normalt skal 

gjennomføre i behandlingen av en sakstype. I forløpene ligger det noen maler bl.a. for 

foreløpig svar. Saksbehandler må ikke innom alle punktene i forløpet, men velger selv 

de som er aktuelle. Saksbehandlerne har opplyst at det er behov for flere maler, og at 

de jobber med å få på plass en avslagsmal. Virksomhetsleder opplyser også at de har 

gått igjennom noen rutiner/maler i 2018, men har valgt å vente med å gå gjennom en 

del rutiner/maler i påvente av innføring av ebyggesak og denne forvaltningsrevisjonen.  

 

Kommunen har faste byggesaksmøter der saksbehandlerne i tillegg til å drøfte saker 

også kan diskuterer rutiner, maler og prosesser, men det gjøres ikke systematisk.  

 

3.3.1 Habilitet 
Alle søknader skal gå til postmottak i kommunen og fordeles i postmøte. Habilitet er 

ikke spesielt omtalt i saksbehandlingsrutinene, men er tema i de etiske retningslinjene. 

Saksbehandlerne opplyser om at de sier ifra om eventuelle utfordringer med habilitet i 

møtet, før saker fordeles. Det er ikke satt krav om å dokumentere at habiliteten er 

vurdert i den enkelte sak. 

 
I Teknisk utvalg er det praksis at medlemmene sier fra om mulig inhabilitet og at 

utvalget avgjør spørsmålet. Dette dokumenteres i protokollen, men det vises ikke til 

hjemmel for avgjørelsen, jf. kommuneloven § 30 nr. 4 siste ledd.23  

 

Medlemmene i Teknisk utvalg oppgir at de har god kjennskap til reglene om habilitet 

og at habilitet har vært drøftet på møter i utvalget i løpet av de siste 12 måneder. 

 

I byggesaken på Ekstrand har enkelte av de vi har vært i kontakt med reist spørsmål 

om mulig inhabilitet, både fordi en mener at en av naboene har tette bånd til noen 

politikere i utvalget og fordi en mener at tiltakshaver har tette bånd til både tidligere 

ordfører og rådmann. Når det gjelder den ene naboen er det her tilknytning via 

medlemskap i samme parti, og for tiltakshaver er det tilknytning til tidligere ordfører 

fordi en har hatt barn i samme klasse og rådmann via et tidligere arbeidsforhold.  

 

                                                      
23 Kommuneloven § 30 nr. 4, siste ledd: Dersom det treffes avgjørelse om at et møte skal holdes for 

lukkede dører, skal avgjørelsen føres i møteboken og hjemmelen for avgjørelsen skal framgå. Det 

samme gjelder for avgjørelse om at et medlem av organet er inhabilt.  
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Revisors vurdering 
Kommunen har praksis på at saksbehandlerne skal melde fra om habilitetsutfordringer 

i forbindelse med fordeling av saker i postmøtet. Administrasjonen dokumenterer ikke 

habilitetsvurderinger. Forvaltningsloven krever ikke slik dokumentasjon, men det kan 

være gode grunner for å sørge for en viss dokumentasjon av at spørsmålet blir vurdert, 

kanskje særlig i saker der habilitet har vært drøftet, men hvor kommunen konkluderer 

med at saksbehandler er habil.  

 

Planutvalget sikrer ikke protokollering av hjemmel for inhabilitet slik kommuneloven 

krever. 

 

Det er ingen av de relasjonene det er reist spørsmål ved i Ekstrandsaken som i seg selv 

medfører inhabilitet.  

 

3.3.2 Veiledningsplikt 
Kommunen har informasjon om behandling av byggesøknader på egne nettsider, med 

lenker til Direktoratet for byggkvalitet og kontaktinformasjon til en kontaktperson i 

kommunen. Kontaktpersonen er en av byggesaksbehandlerne som jobber delvis med 

byggesak. Kontaktpersonen tar imot de første henvendelsene i saker og gir gjerne 

generell veiledning. Spørsmål som gjelder konkrete saker, går til saksbehandler som 

har saken. Servicetorget i kommunen håndterer også en del henvendelser på 

byggesak, særlig første henvendelser.  

 

De ansatte vi har intervjuet opplyser at de har en «åpen» dør og at det er mulig å få 

samtaler med saksbehandlere i forkant av at søknad sendes, i tillegg til 

forhåndskonferanse. De ansatte vi har intervjuet mener at de med disse uformelle 

samtalene unngår en del søknader som ville fått avslag, fordi saksbehandler får gitt 

informasjon om regelverket, slik at søknaden kan utformes mer i tråd med de krav som 

gjelder for området. Informasjon som gis og mottas ved slike uformelle møter 

dokumenteres ikke på saken.  

 

Kommunen har ikke gjort brukerundersøkelser på byggesak. I en brukerundersøkelse 

kan kommunen få søkers/tiltakshavers syn på den informasjon og veiledning som 

kommunen gir. 

 

Forhåndskonferanse 
Forhåndskonferanse er en veiledningsform som er regulert i pbl. § 21-1.  Både 

kommunen og tiltakshaver/ansvarlig søker kan kreve forhåndskonferanse for å få 

nærmere avklaring av rammer og innhold av tiltaket. Forhåndskonferanse kan brukes i 
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alle typer tiltak etter plan- og bygningsloven, uavhengig av størrelse og 

vanskelighetsgrad, men skal gjennomføres før innsending av søknad og skal avholdes 

av kommunen innen to uker etter at det er krevd. Kommunen skal skrive referat, og 

referatet skal gjøres kjent for tiltakshaver, jf. byggesaksforskriften §§ 6-1 og 7-1. 

Bamble kommune har ikke fastsatt gebyr for forhåndskonferanse. Kommunen 

gjennomfører få forhåndskonferanser. Administrasjonen opplyser at det er mest vanlig 

å ha uformelle møter med tiltakshaver/søker, som ikke dokumenteres.  

 

I Grenlandsstandarden er det som nevnt utarbeidet rutine og skjema for anmodning 

om forhåndskonferanse. Kommunen har informasjon om forhåndskonferanse på egne 

nettsider, man har ikke lenket til dette skjemaet. Vi har likevel sett enkelte saker der 

tiltakshaver/søker har brukt skjema for anmodning om forhåndskonferanse. 

Kommunen har ikke egne skriftlige rutiner som regulerer f.eks. det å dokumentere svar 

på anmodning om forhåndskonferanse eller veiledningsmøter. 

 

I saksgjennomgangen har vi sett at skjema for gjennomføring av forhåndskonferanse er 

brukt i to saker, en forhåndskonferanse avholdt i 2016 og en i 2018. Den som ble 

avholdt i 2016 gjaldt byggesaken omtalt i punkt 2, og vi så her at kommunen ga 

uriktige opplysninger om krav til dispensasjon.  

 

I begge sakene har utbygger anmodet om forhåndskonferanse, men kommunens svar 

er ikke dokumentert. Begge forhåndskonferansene er avholdt senere enn den 

lovpålagte fristen på to uker. Siden kommunens svar ikke er dokumentert, kan vi ikke 

se om sen gjennomføring er etter ønske fra utbygger.  

 

I tillegg har søker henvist til forhåndskonferanse i tre andre saker i utvalget vårt. I disse 

tre er det ikke noen dokumentasjon på at forhåndskonferanse er avholdt. I den ene 

saken er det sendt en anmodning om forhåndskonferanse 20.12.17 som ikke er 

besvart. Vi har fått opplyst fra saksbehandler at søkerne noen ganger omtaler de mer 

uformelle møtene kommunen har som forhåndskonferanser.  

 

Saksbehandlerne opplyser at forhåndskonferanse primært gjennomføres i større 

byggeprosjekt. Det er mest vanlig at de har mer uformelle møter med tiltakshaver der 

administrasjonen gir veiledning. Informasjon som gis i disse uformelle møtene blir ikke 

dokumentert som ved forhåndskonferanser. De opplyser også at det blir gitt mye 

muntlig veiledning. 

 

For å undersøke nærmere om rutinen for forhåndskonferanse er fulgt, har vi søkt i 360 

på «forhåndskonferanse». Vi fant 10 saker i 2018 og 9 i 2017. Vi har sett på sakene fra 

2018. I en av sakene, som allerede er omtalt, var rutinen trolig fulgt. Vi kan imidlertid 
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ikke si med sikkerhet at kommunen tilbød å gjennomføre forhåndskonferansen innen 

gjeldene frister, grunnet manglende dokumentasjon. Det er ytterligere en sak der 

rutinen er fulgt, mens for de de resterende åtte er det ikke dokumentasjon som gjør at 

vi kan se om rutinen er fulgt. I to saker er det ikke dokumentasjon på at kommunen 

har svart på anmodning om forhåndskonferanse. I fire saker er det avtalt møte, men 

det er ikke dokumentasjon på at møte/forhåndskonferanse er gjennomført. I en sak er 

det avholdt et møte, med et referat som er utarbeidet av kommunen. Referatet er ikke 

arkivert av kommunen, men tiltakshaver har lagt referatet ved søknaden.  

 

Revisors vurdering 
Kommunen har flere tiltak for å ivareta den alminnelige veiledningsplikten etter 

forvaltningsloven. Hvis det blir gitt opplysninger som har betydning for saken i de 

uformelle veiledningsmøtene, skal det dokumenteres, jf. forvaltningsloven § 11 d 

andre ledd. Kommunen har ikke rutiner som sikrer dette. 

 

Ordningen med forhåndskonferanse er ikke godt nok ivaretatt av kommunen: 

anmodninger om forhåndskonferanse følges ikke godt nok opp, og møter som er eller 

blir oppfattet som forhåndskonferanser dokumenteres ikke i samsvar med gjeldende 

krav.  

 

 

3.3.3 Saksbehandlingstid og foreløpig svar 
Forvaltningslovens bestemmelser gjelder også i byggesaker, med særlige 

bestemmelser i plan og bygningsloven. Pbl. §§ 21-4 og 21-7 gir konkrete frister for 

vedtak. Søknader skal som hovedregel avgjøres innen 12 eller 3 uker etter at søknaden 

er fullstendig.  

 

I punkt 3.1.2 har vi beskrevet omfanget av fristoverskridelser.  

 

I saksbehandlingssystemet kommer det «gule og røde varselklokker» på selve saken i 

saksbehandlingssystemet, når en sak nærmere seg frist for saksbehandlingstiden. 

Saksbehandlerne opplyser at varslene kunne vært bedre og at dette systemet ikke 

fungerer optimalt. Det er mulig for virksomhetsleder å ta ut oversikter over saker med 

«røde varselklokker» i 360. Kommunen har foreløpig ikke noe system eller rutine på å 

hente ut slik informasjon for å forebygge fristoverskridelser. Systemet sikrer heller ikke 

på noen god måte at saksbehandlingstiden blir fryst/stoppet når kommunen f.eks. 

etter lyser manglende dokumentasjon i søknaden. 
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Foreløpig svar  
I saker som gjelder enkeltvedtak, skal det sendes et foreløpig svar, dersom vedtak ikke 

kan fattes innen en måned, jf. forvaltningsloven § 11 a, tredje ledd.  

 

Kommunen har rutine for å sende foreløpig svar. I rutinen står det at foreløpig svar 

sendes av leder av postmøtet (virksomhetsleder) eller saksbehandler. Det er nå praksis 

at saksbehandler sender foreløpig svar i alle saker. Kommunen har maler for foreløpig 

svar, en mal for mangler og et standardbrev. De opplyser om at søknad er mottatt, 

hvem som er saksbehandler og ev. forventet saksbehandlingstid. I enkelte saker er ikke 

mal brukt, men det er laget et foreløpige svarbrev som er tilpasset søknaden.  

 

Foreløpig svar var ikke sendt i 8 av 41 saker der saksbehandlingstiden var over 4 uker. 

Her er ikke klagesakene med. De omtales i neste avsnitt. I en av de 8 sakene var 

saksbehandlingstiden 5 uker, mens det for de andre var betydelig lengre. I enkelte 

saker kan dokument i saken tyde på at kommunen har hatt muntlig kontakt med søker 

og informert om manglende dokumentasjon, som så er ettersendt. Vi har også fått 

opplyst at det i noen saker ikke blir sendt foreløpig svar, fordi saksbehandler har 

avklart saksgangen muntlig. I en av sakene har søker tatt kontakt etter seks uker, for å 

få bekreftelse på at saken er mottatt. 

 

I de 13 klagesakene vi har sett på, varierer tiden fra kommunen mottok klagen til 

vedtak er fattet eller saken sendt Fylkesmannen fra under 4 uker til over 7 måneder. I 

fire av de 13 sakene var det ikke sendt foreløpig svar, selv om saksbehandlingstiden 

var over 4 uker. I en av disse tok det 5 måneder før kommunen etterspurte 

dokumentasjon i saken. For de 3 andre tok det fra 1 ½ til 3 måneder til 

administrasjonen utarbeidet innstilling i saken. Det var ikke var annen dokumentasjon 

på at klager hadde fått den informasjonen som et foreløpig svar ville gitt. 

 

Andre forhold 
Flere av saksbehandlerne trakk frem utfordringer med at arkiv ikke alltid fikk scannet 

inn all dokumentasjon i saken, f.eks. hadde de erfart at søknader med trykk på begge 

sider, bare fikk en side scannet, slik at deler av søknaden manglet. 

 

Revisors vurdering 
Fristoverskridelsene viser at det er saker der kommunen ikke overholder de krav som 

er satt til saksbehandlingstid. Ordningen med «røde klokker» er et tiltak, men den 

fungerer ikke godt nok. Systematisk oppfølging av saker med fare for fristoverskridelse 

mener vi kan være et viktig tiltak for å forebygge fristoverskridelser.  
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Kommunen har rutine for å sende foreløpig svar, og gir her god informasjon til søker. 

Rutinene har imidlertid ikke blitt godt nok fulgt opp. Vi mener også at kommunen i 

større grad bør dokumentere kommunikasjonen med søker. 

 

Det er også viktig at kommunen sikrer at alle dokumenter som har betydning for 

saksbehandlingen blir journalført og arkivert i saken. Mangler her gir ineffektiv 

saksbehandling og risiko for at saksbehandlingsfrister brytes og at det kan bli feil i 

saksbehandlingen. 

 
 

3.3.4 Saksutredning og underretning om vedtak 

Saksutredning – tilstrekkelig informasjon 
Kommunen skal sikre at saken er så godt opplyst som mulig, jf. forvaltningsloven § 17. 

Søker skal sikre at søknaden inneholder de opplysninger som er nødvendig for at 

kommunen skal kunne ta stilling til den, jf. pbl. § § 21-2. Kommunen kan be om flere 

opplysninger eller avslå søknaden hvis opplysningene ikke er tilfredsstillende, jf. 

byggesaksforskriften § 5-4 med veiledning. Når en søknad er fullsteding, skal 

kommunen i utgangspunktet gi tillatelse til byggetiltaket, dersom tiltaket ikke er strid 

med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan og bygningsloven, jf. lovens § 21-4.  

 

Kommunen har som nevnt en rutine for mottakskontroll. I noen tilfeller blir det gjort 

en første kontroll før foreløpig svar sendes, men ikke alltid. Mottakskontroll er første 

del av saksbehandlingsrutinen og omfatter også det å innhente forhåndsuttalelse fra 

regionale og statlige myndigheter, jf. pbl. § 19-2. Vi har undersøkt kommunens praksis 

for å innhente forhåndsuttalelse fra regionale og statlige myndigheter i 

dispensasjonssaker, og om det foreligger grunngitt søknad i saker som krever 

dispensasjon, jf. pbl. § 19-1. Vi har også sett på om det er nabovarslet i tråd med 

lovkravet og om kommunen eventuelt har vurdert om vilkår for unnlatt varsling er 

oppfylt, jf. pbl. § 21-3.  

 

I de sakene vi har sett på er det innhentet forhåndsuttalelser i fire saker, samt de to 

søknadene om å bygge bolig i Ekstrandsaken, omtalt i punkt 2. I de to sistnevnte har 

kommunen innhentet forhåndsuttalelse sent i saksforløpet. I de fire andre tok det fra 

14 dager til 6 uker før kommunen ba om forhåndsuttalelse. Det er innhentet 

forhåndsuttalelse i saker som gjelder vernet eller mulig bevaringsverdig bebyggelse og 

strandsone. Virksomhetsleder opplyser at de også har praksis på å sende over 

byggesaker i strandsonen til Fylkesmannen for uttalelse. Han opplyser videre at det i 

noen tilfeller ikke gjøres, nemlig saker i godkjente reguleringsplaner og kurante saker, 

dvs mindre fasadeendringer, m.m. Vi har ikke sett at det er noen skriftlig rutine el som 
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fastslår når en skal innhente forhåndsuttalelse. Flere av sakene vi har sett på gjelder 

dispensasjon fra byggegrense i arealplanen, hvor det også skulle vært dispensasjon fra 

bygging i strandsona. Tiltak i strandsona som vi har sett at det er gitt dispensasjon for, 

gjelder både mindre og større påbygninger, økt gesimshøyde, utvidelser av terrasse og 

brygge. Andre saker gjelder dispensasjon for plan for bl.a. fastsatte byggegrenser og 

utnyttelsesgrad. 

 

Ifølge sjekklista for mottakskontroll, skal det opplyses i første svarbrev om tiltaket 

krever uttalelse fra andre myndigheter før den kan behandles. Dette har ikke vært 

praktisert i de sakene vi har sett på.  

 

I Ekstrandsaken har vi omtalt at ikke alle naboer er varslet i alle sakene. Loven åpner 

for at nabovarsel kan unnlates når arbeidet ikke eller i liten grad berører interessene til 

naboer og gjenboere, jf. pbl. § 21-3. Kommunen vurderte i klagesakene at dette var 

tilfelle her og Fylkesmannen hadde ikke kommentarer til dette.  

 

Vi har sett på nabovarsling også i de andre sakene vi gjennomgått. Det er fire saker 

hvor det ikke foreligger dokumentasjon på nabovarsling. I tillegg er det mangler i 14 

saker. Den vanligste mangelen er at det ikke framgår av saken om naboer er gjort 

oppmerksom på at det søkes dispensasjon.  

 

Av de sakene vi har undersøkt, er det 29 hvor kommunen har eller skulle ha fattet 

vedtak om dispensasjon. I seks saker manglet det begrunnet dispensasjonssøknad, jf. 

pbl. § 19-1. I en sak er det ikke søkt om dispensasjon fra alle bestemmelsene som 

krever dispensasjon. Kommunen har ikke etterlyst begrunnelse eller omtalt manglene. 

 

I Ekstrandsaken var det manglende eller mangelfull søknad om dispensasjon i 

søknadene som gjelder garasjen og boligen. Det kan også gjelde støttemuren. Dette 

gjelder dispensasjon fra bestemmelser i reguleringsplanen, og eventuell byggegrense. I 

andre søknad om bygging av bolig var det begrunnet søknad om dispensasjon fra 

bestemmelsene om takvinkel i reguleringsplanen, men ikke for kravet om saltak. 

Kommunen har i forhåndskonferansen notert at det skal bli sendt inn egen vurdering 

vedrørende del av takform. Mens denne søknaden ble behandlet, sendte kommunal- 

og moderniseringsdepartementet ut en tolkningsuttalelse, hvor det ble klart at 

bestemmelsen om at byggeforbudet i strandsonen skulle gjelde også i områder med 

eldre planer uten byggegrense. Dette ble gjort 8. mars 2017, samme dag som utvalget 

vedtok å utsette behandlingen av saken og ha en befaring. I etterkant har 

administrasjonen ikke bedt om å få en begrunnet søknad om dispensasjon fra 

byggeforbudet i strandsonen.  
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Underretning om vedtak 
Enkeltvedtak skal begrunnes og partene skal underrettes om vedtaket, jf. 

forvaltningsloven §§ 24, 25 og 27. I underretningen skal begrunnelsen gjengis. I 

begrunnelsen skal det vises til de reglene vedtaket bygger på. Dersom det er 

nødvendig for at parten skal forstå vedtaket, skal begrunnelsen også gjengi innholdet 

av reglene eller den problemstilling vedtaket bygger på. Begrunnelsen skal også ha 

med de faktiske forhold som vedtaket bygger på. De hovedhensyn som har vært 

avgjørende ved utøving av forvaltningsmessig skjønn, bør nevnes.  

 

Kommunen har utarbeidet en mal for underretning om vedtak truffet av 

administrasjonen. Malen er lagt opp slik at selve vedtaket, om det gis tillatelse eller 

ikke, kommer først med tilhørende hjemmel og eventuelle vilkår for tillatelsen. 

Deretter har malen en del punkter/overskrifter: Tiltaket, Planstatus, Nabomerknader 

og Vurdering/konklusjon. Det er og laget en standard liste med vilkår.  

 

Vår undersøkelse viser at innholdet i underretningen ikke alltid er logisk organisert i 

forhold til overskriftene, og at det er en del gjentakelser av informasjonen. Vi ser at 

beskrivelse av tiltaket og planstatus gjøres kort under de overskriftene, mens det 

utdypes under overskriften Vurdering/konklusjon. I praksis brukes avsnittet under 

Vurdering/konklusjon til å beskrive de faktiske forholdene i tillegg til vurderinger og 

konklusjoner. Det er også utydelig hvor vurderingene kommer fordi en under 

overskriften Vurdering/konklusjon har en egen overskrift Vurdering, selv om det er 

gjort vurderinger før denne overskriften. Listen med vilkår er i mange av sakene ikke 

tilpasset det enkelte vedtak. Eksempelvis er det i et vedtak om fasadeendring på hytte 

satt vilkår for graving, anleggelse av ny avkjørsel fra vei og betingelser dersom en skal 

sette privat vann/avløpsanlegg ut av drift. 

 

Kommunen har en mal for saksfremlegg for saker som behandles i Teknisk utvalg. 

Saksfremleggene har følgende punkter: rådmannens innstilling, vedlegg, referanser i 

saken, bakgrunn, saksfremstilling og vurdering. Under punktet saksfremstilling er det 

opplyst om reglene vedtaket bygger på og faktiske forhold. Utenom klagesaker og 

Ekstrandsakene er det 8 vedtak i teknisk utvalg. I en sak kunne reguleringsplanens 

bestemmelser vært beskrevet og i to andre burde aktuelle bestemmelser i pbl. som 

kravene for å kunne gi dispensasjon og kommunens hjemmel for å behandle søknaden 

vært beskrevet. 7 av sakene gjelder søknad om dispensasjon. To av disse er påklaget 

og er også behandlet av Fylkesmannen, som påpekte at kommunen i vedtaket ikke 

hadde gjort tilstrekkelige vurderinger av fordeler og ulemper ved å gi dispensasjon.  
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I noen saker har kommunen sendt saksfremstillingen og vedtaket i Teknisk utvalg som 

underretning til partene. I andre saker er kun protokollen brukt som underretning. 

Protokollen viser ikke begrunnelsen for vedtaket.  

 

Kommunen har praksis på å vise til hjemmelen for søknadsplikt. Hjemmelen for å gi 

tillatelse, er det ofte vist til i vurderingsavsnittet. I 16 av underretningene er det 

hjemmelshenvisninger som mangler. Kommunen har dessuten en standardtekst om 

vurderinger av byggets virkning for naboer og omgivelser, hvor det ikke er vist til 

lovhjemmel.  

 

Alle vedtakene vi har sett på har med en beskrivelse av faktiske forhold.  

 

I flere av sakene er det med tydelige bekrivelser av hvilke hensyn kommunen har tatt 

ved utøvelse av skjønn. Vi har også sett at vedtakene som er fattet i den perioden vi 

undersøker er mer omfattende, har med tydeligere beskrivelser og begrunnelser, samt 

lovhenvisninger, enn det de tidlige vedtakene i Ekstrandsaken. I fem av sakene er det 

for dårlig beskrivelse av fordeler og ulemper ved å gi dispensasjon og hvilke 

hovedhensyn kommunen har lagt til grunn i avveiningen mellom disse. Det er også syv 

saker der kommunen skulle vurdert dispensasjon fra pbl. 1-8, hvor en kun har fattet 

vedtak om dispensasjon fra byggegrense i kommuneplanens arealdel. I sakene er det 

vist til de statlige retningslinjene for strandsoneforvaltning, men altså ikke pbl. § 1-8. 

Det er også noen saker hvor kommunen kun konkluderer i vedtaket og synliggjør hvilke 

vurderinger de har gjort. Disse manglende var gjeldene i sakene vi har sett på under 

punkt 2. Det er også enkelte saker der kommunen ikke vurderer eller konkluderer om 

tiltaket er i tråd med plan. 

 

Kommunen har en fast tekst om klageadgang som brukes i underretning om vedtak. 

Teksten gir den informasjonen som kreves etter forvaltningsloven, og er brukt i alle 

vedtakene vi har undersøkt.  

 

Revisors vurdering 
Kommunen har rutiner som kan bidra til at kommunen sikrer at søknaden er 

fullstendig og at kommunen har tilstrekkelig informasjon til å avgjøre søknadene. Vi 

har sett at kommunen i enkelte saker likevel ikke sikrer godt nok at søknaden er 

fullstendig. Dette gjelder for eksempel søknader som mangler dokumentasjon av 

nabovarsling, saker der det ikke er dokumentert i nabovarselet at tiltaket krever 

dispensasjon og dispensasjonssaker der det ikke foreligger begrunnet søknad om 

dispensasjon. I Ekstrandsakene var det naboer som ikke ble varslet om enkelte av 

søknadene. Lovverket åpner for at nabovarsling kan unnlates i noen tilfeller. Vi mener 
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at kommunen burde dokumentert at nabovarslingen var tilstrekkelig i underretning 

om vedtak da de behandlet søknaden, og ikke bare i klagesaken.  

  

Kommunens praksis på når en skal innhente forhåndsuttalelse er ikke dokumentert, og 

det er bare noen få av sakene vi har sett på hvor det er innhentet forhåndsuttalelse. 

Noen få saker der det ikke er innhentet forhåndsuttalelse ligger i grenseland for om 

det burde vært innhentet. Dersom kommunen innhenter forhåndsuttale også i slike 

saker, så kan en få en bedre forutsigbarhet i den videre saksbehandlingen. I flertallet 

av sakene der det er innhentet uttalelse, er den innhentet i saksbehandlingens 

innledende fase, i tråd med kommunens egen rutine. I Ekstrandsaken og i en annen 

sak har vi sett at forhåndsuttalelse ble innhentet i saksbehandlingens sluttfase.   

 

De manglene vi har sett, kan tyde på at mottakskontroll ikke blir utført i samsvar med 

kommunens rutiner og at sjekklisten ikke blir brukt.  

 

Mangelfull dokumentasjon i sakene og utfordringen med at ikke alle dokument blir 

scannet inn i saken, gir også risiko for at ikke alle relevante opplysninger kommer med 

i saken. Det er også viktig at kommunen sikrer at opplysninger av betydning for saken, 

som befaringen som ble gjort i Ekstrandsaken der en ble enig om plassering av 

støttemur, blir dokumentert i samsvar med forvaltningsloven § 11 d andre ledd. 

 

Kommunen har vedtaksmaler. Flere hjelpepunkter i malene kan i større grad sikre 

kravene til begrunnelse av vedtakene. Vår saksgjennomgang viser likevel at det i 

mange tilfeller gis gode og dekkende begrunnelser. Det vi har sett av feil og mangler er 

at en del vedtak viser til feil hjemmel. I enkelte tilfeller er det ikke gitt underretning om 

vedtak som utvalget har fattet. Videre har vi sett at begrunnelsen ikke alltid viser den 

vurderingen som har ført fram til vedtaket. En del underretninger er dårlig strukturert 

fordi vedtaksmalen ikke er brukt optimalt. Da er det vanskeligere for parten å sette seg 

inn i vedtakets innhold og begrunnelsen for vedtaket. Mulige tiltak for å forbedre 

kvaliteten i underretningene kan være å gi bedre veiledning i malen og å kvalitetssikre 

at malene gir korrekte henvisninger. 

  

Gjennom Ekstrandsaken har vi sett på en del eldre vedtak. Vi ser at begrunnelsene i 

nyere saker er mer i tråd med kravene i forvaltningsloven. 

 

3.3.5 Klagesaksbehandling 
Saksbehandlingen av klagesaker er regulert i forvaltningsloven § 33. Dersom et vedtak 

blir påklaget, skal kommunen foreta de undersøkelser klagen gir grunn til. Kommunen 

kan oppheve eller endre vedtaket dersom den finner klagen begrunnet. Dersom 
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vilkårene for å behandle klagen ikke foreligger, skal kommunen avvise saken, med 

mindre det er grunnlag for å behandle klagen selv om det er klaget for sent, jf. 

forvaltningsloven § 31. Kommunen skal varsle motparter i saken snarest mulig, med en 

frist for å gi uttalelse. Dersom kommunen ikke gir klager medhold, skal sakens 

dokumenter sendes klageinstansen så snart saken er tilrettelagt.  

 

Kommunen har rapportert i KOSTRA at de mottok 18 klager i 2017 og 9 klager i 2018. I 

2017 er det rapportert at 8 saker ble tatt til følge og 10 oversendt Fylkesmannen. I 

2018 er det rapportert at to saker ble oversendt Fylkesmannen og at ingen klager ble 

tatt til følge. 

 

Fylkesmannen har fattet vedtak i 13 klagesaker fra 2017, hvor 11 vedtak ble 

opprettholdt. I 2018 fattet Fylkesmannen vedtak i 10 klagesaker, der kommunens 

vedtak ble opprettholdt i 7 saker.24 Kommunen har som mål å ha riktig behandling 

etter pbl. Dette har kommunen valgt å måle ut fra antall vedtak Fylkesmannen endrer, 

og målet er null, altså at Fylkesmannen opprettholder alle kommunens vedtak.  

 

Kommunen har som praksis at saksbehandler som har fattet det opprinnelige 

vedtaket, også forbereder klagesaken. Klagesaker har et eget forløp i 360 som bl.a. 

omfatter foreløpig svar, selve vedtaket eller saksfremlegg til utvalget og vedtak og at 

vedtaket sendes Fylkesmannen/parter. Utover det har ikke kommunen noen egne 

rutiner for behandling av klagesaker. 

 

Vi har sett på kommunens behandling av klager i 13 saker, hvorav den ene er siste 

søknad i Ekstrandsakene. I tre av sakene fremmet klager ny søknad, eller justerte 

tiltaket slik at det var i tråd med gjeldene bestemmelser og i en sak ble klagen trukket. 

En av de resterende 9 sakene omfattet flere klagesaker, slik at vi totalt har sett på 12 

vedtak i klagesak. I en sak ble klagen avvist av kommunen, i en ga kommunen klager 

medhold og i ti opprettholdt kommunen sitt vedtak og oversendte saken til 

Fylkesmannen. Fylkesmannen ga klager delvis medhold i en sak, opphevet kommunens 

vedtak i tre saker, stadfestet vedtak i fem saker og en sak er fortsatt til behandling hos 

Fylkesmannen.  

 

Saksbehandlerne opplyser at de vurderer om klage som er fremmet etter klagefristen 

skal avvises, men at de sjelden avviser klager som er framsatt for sent. Dette fordi 

kommunen i 2016 avviste en klage som ble fremmet 4 måneder etter vedtak ble fattet, 

                                                      
24 Vi bruker her tall vi har fått fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark. Disse avviker noe fra tallene som 

kommunen har i sin årsmelding fra 2017. 
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hvor Fylkesmannen opphevet kommunens avvisningsvedtak. Kommunen har ikke en 

mal eller sjekkliste for vurdering av om vilkårene for å behandle klagen er oppfylt. Med 

unntak av den ene saken som ble avvist, har vi ikke sett at kommunen vurderer om 

vilkårene for å behandle klagen er oppfylt. Alle klagene vi har sett på var fremmet av 

personer som åpenbart har rettslig klageinteresse. 

 

I en av klagesakene har kommunen sendt klagen fra nabo til søker/tiltakshaver til 

uttale med en ukes svarfrist. I de andre sakene er ikke andre parter varslet om klagen. 

Dette gjelder saker der det enten er søker som har påklaget et avslag og hvor naboer 

ikke har hatt innvendinger til tiltaket, eller saker hvor kommunen ikke har tatt klagen 

til følge. 

 

I de klagesakene som vi har sett på, har Teknisk utvalg fulgt administrasjonens 

innstilling i saken. I sakene vi har sett på har kommunen hatt litt ulik praksis på å sende 

orientering om vedtak i utvalget til partene. I to saker er det ikke sendt slik orientering, 

mens det er sendt i de fire andre. Kommunen skal etter forvaltningsloven § 33 sende 

partene kopi av uttalelser til klageinstansen. 

 

Saksbehandlerne opplyser at de får informasjon om Fylkesmannens vedtak i 

klagesaker fra Bamble kommune. De fleste i Teknisk utvalg mener også at de er kjent 

med Fylkesmannens klagevedtak, det er kun en som er litt uenig. 

 

Revisors vurdering 
Kommunen har ikke rutiner eller liknende tiltak for å sikre riktig behandling av 

klagesaker.  

 

Kommunen sikrer ikke at vurderinger av om vilkårene for å behandle klagen er oppfylt 

blir dokumentert verken i vedtaket eller i saken ellers. Rutiner/standardtekster er 

eksempel på tiltak som kan bidra til å sikre at dette blir vurdert. Som omtalt under 

punkt 3.2.3 har kommunen heller ikke sikret godt nok at det blir sendt foreløpig svar i 

klagesaker. Selv om kommunen ikke har rutiner for å sikre at motparter i klagesaken 

blir varslet, er de som defineres som motpart blitt varslet. Imidlertid er anbefalingen at 

alle parter blir varslet om klagen, og det har ikke kommunen sikret godt nok. 

 
 

3.3.6 Likebehandling 
Likebehandling er et grunnleggende ulovfestet prinsipp, og handler om at 

forvaltningen skal sikre at likeartede saker får lik behandling. Forskjellig resultat i saker 

skal være saklig begrunnet. Kommunen plikter å gi tillatelse hvis tiltaket er i samsvar 
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med plan, jf. pbl. § 21-4. Spørsmålet om likebehandling oppstår derfor i saker der det 

skal utøves et skjønn, typisk i saker om dispensasjon og i spørsmål om avvisning. 

 

Vedtaksmalen forutsetter at man skal beskrive planstatus, men den har ikke noe punkt 

som sikrer at praksis for dispensasjoner fra den aktuelle planen omtales. Dekkende og 

fyldig begrunnelse bidrar til likebehandling. Kommunen har en mal som kan sikre det, 

men vi ser at den ikke brukes godt nok, slik at kommunens vurderinger av og 

begrunnelse for at de faktiske forhold fyller vilkårene for å gi dispensasjon ikke alltid 

framgår.  

 

Ordningen med at virksomhetsleder skal godkjenne vedtakene, er et tiltak som kan 

bidra til å sikre likebehandling. 

 

De vi har intervjuet trekker frem flere tiltak som kan sikre likebehandling: bruk av 

befaring, åpenhet rundt saksbehandling, innsynsløsningen som kommunen har, at 

saksbehandlerne forholder seg til planverket i området og at de er relativt få 

saksbehandlere og har god oversikt over praksis i kommunen. Organiseringen som 

innebærer at det er primært er en saksbehandler som behandler søknader som gjelder 

fritidsbolig, trekkes også fram.  

 

Saksbehandlerne opplyser at de ved dispensasjoner sjekker tilsvarende saker innen 

samme reguleringsplan. De må gå inn i hver enkelt sak for å sjekke.  

 

Saksbehandlerne har opplyst at de kan drøfte vanskelige saker i postmøte. Det er den 

enkelte saksbehandler som eventuelt tar opp sakene. To av saksbehandlerne har 

kommentert at de hadde ønsket at en i postmøte kunne gått litt lengre inn i de ulike 

sakene for å avgjøre retning i fellesskap. En av saksbehandlerne viste til at det ble gjort 

tidligere. 

 

Revisors vurdering 
Kommunen har flere tiltak for å sikre likebehandling, som vi har sett at i stor grad blir 

fulgt opp i praksis. Vi har imidlertid også sett at det er svakheter i begrunnelsen for 

vedtakene. Svakheter i begrunnelsen gjør at årsaker til utfallet av en dispensasjonssak 

ikke blir tydelig. Dette kan igjen gjøre det vanskelig å identifisere praksis i ettertid, 

både for saksbehandlere og parter.   

 

Det at Bamble kommune har en høy andel dispensasjonsvedtak gir også større 

utfordringer med å sikre likebehandling. Saksbehandler må da ha oversikt over mange 

enkeltvedtak, i stedet for at en gjennom en helhetlig planprosess legger felles føringer 
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for byggevirksomheten. I tillegg til at det gir utfordringer knyttet til likebehandling, blir 

også selve saksbehandlingen arbeidskrevende. Kommunen har ingen hjelpemidler som 

gjør at saksbehandler enkelt kan få oversikt over dispensasjonspraksis i et område. Vi 

vil også påpeke at dispensasjon etter loven skal gis i særlige tilfeller. Kommunen 

praktiserer det ikke slik. 

 

3.4 Tilsyn og ulovlighetsoppfølging 
Kommunen skal gjennom tilsynsarbeidet sikre at byggetiltak gjennomføres i tråd med 

gitte tillatelser og lovkrav og at ansvarlig foretak er kvalifisert. Det skal føres tilsyn i et 

slikt omfang at kommunen kan avdekke regelbrudd. Kommunen skal føre tilsyn ved 

allerede gitte pålegg og når den blir oppmerksom på ulovligheter utover 

bagatellmessige forhold, jf. pbl. § 25-1. Bygningsmyndighetene står fritt i valg av 

fremgangsmåte ved utøvelse av tilsynsvirksomheten. Tilsynet kan utøves i form av 

f.eks. besiktigelse på byggeplass eller dokumentasjonsgjennomgang, jf. temaveileder 

tilsyn Dibk. 

 

Tilsynsarbeidet i kommunen utføres av enhet Næring, miljø og samfunnsutvikling og 

Tilsynskontoret for byggesaker i Grenland. Tilsynskontoret er et § 27-samarbeid 

mellom Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien. Porsgrunn er 

kontorkommune, og tilsynskontoret har en ansatt.  

 

Bamble kommune fører egne tilsyn i tillegg til tilsynene som gjennomføres av 

tilsynskontoret for byggesaker i Grenland. Kommunen har en fast tilsynskontakt som 

har ansvar for å utføre tilsyn lokalt og samarbeide med tilsynskontoret. Som nevnt 

under punkt 3.1.1 er ikke arbeidsoppgavene som er lagt til denne stillingen nedfelt 

skriftlig. 

 

I 2014/2015 ble det gjennomført en forvaltningsrevisjon av tilsyn med byggesaker i 

Bamble, Drangedal, Kragerø og Porsgrunn. Forvaltningsrevisjonen avdekket for Bamble 

sin del bl.a. at det ikke ble laget rapporter fra tilsynsarbeidet, slik det er satt krav om. 

Kommunen hadde heller ikke utarbeidet rutiner for saksgang ved bruk av sanksjoner, 

slik det er anbefalt. Dokumenter fra tilsyn som ble utført av tilsynskontoret ble heller 

ikke arkivert i kommunen. Det ble også påpekt mangler ved avtalen om samarbeid og 

at ansvars- og oppgavefordeling mellom tilsynskontoret og kommunen ikke var tydelig 

nok.  

 
Skien kommune har utarbeidet rutiner for samarbeid og oppfølging av tilsyns og 

ulovlighetssaker i samarbeid med de andre Grenlandskommunene. Dokumentet er på 

ett punkt tilpasset Bamble kommune, og det gjelder punktet om organisering av den 
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interne tilsynsfunksjonen, men det er flere andre punkt der det er Skien kommunes 

rutiner/praksis som beskrives. Det er f.eks. vist til Skien kommunes satser for 

ulovlighetsgebyr, Skiens kommunes praksis for å håndtere innmeldte ulovligheter og 

Skien kommunes rutiner for arkivering.  

 

3.4.1 Strategi for tilsyn etter plan og bygningsloven 
Bamble kommune har utarbeidet en årlig strategi for tilsyn i 2018 og 2019, men ikke i 

2017.25  

 

Tilsynsstrategiene for årene 2016-2019 har mye til felles. Alle omfatter en beskrivelse 

av organisering av arbeidet på tilsyn og at en har som målsetting å samarbeide med 

andre tilsynsmyndigheter i større grad. Det står videre at tilsynsaktiviteten skal stå i 

forhold til tilgjengelig mannskap og kompetanse, og den skal dekkes inn ved selvkost. 

Kommunen har, med unntak av for 2019, ikke sagt noe om hvor mye ressurser som 

skal brukes på tilsynsarbeidet. I tilsynsstrategiene er det ikke omtale av hvordan 

tilsynsaktiviteten har vært i forhold til foregående års strategi. 

 

Kommunen har ikke system for å holde oversikt over gjennomførte tilsyn gjennom 

året. Gjennomførte tilsyn dokumenteres i saksbehandlingssystemet, oftest som del av 

byggesaken.  

 

Direktoratet for byggkvalitet anbefaler at tilsynsstrategien forankres i den politiske 

ledelsen.26 Tilsynsstrategien for 2015 og 2016 ble behandlet i Teknisk utvalg. 

Strategien for 2018 var en referatsak i utvalget og strategien for 2019 var en 

orienteringssak. Leder av Teknisk utvalg opplyser at dette ble gjort fordi 

tilsynsstrategien bare hadde hatt redaksjonelle endringer og ikke noen strategiske 

endringer etter 2016.  Han viser videre til at referatsaker eller orienteringssak kan bli 

tatt opp til behandling om noen av medlemmene har spørsmål til saken, og at det i en 

orienteringssak, kan være mer aktuelt for utvalget å stille spørsmål i saken. 

Tilsynsstrategiene har ikke vært behandlet i kommunestyret. 

 

3.4.2 Rapportering fra gjennomførte tilsyn  
Tilsynsstrategien skal følges opp med en årlig rapport over tilsynsvirksomheten og 

hvordan aktiviteten har vært i forhold til strategien, jf. byggesaksforskriften § 15-1. 

                                                      
25 Det ble laget tilsynsstrategier for 2015 og 2016. 

26 https://dibk.no/saksbehandling/kommunalt-tilsyn/temaveiledninger/tilsyn 
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Rapporten skal inneholde tilstrekkelig informasjon til at kommunen kan evaluere egen 

tilsynsvirksomhet og danne grunnlag for videre utvikling av strategien, jf. direktoratet 

for byggkvalitet.26  

 

Tilsynskontoret har i 2018 hatt tilsyn med to virksomheter i kommunen, og det er laget 

rapport fra tilsynene. Rapportene fra tilsynskontoret er ikke i kommunens arkiv. Vi har 

fått opplyst at de siste rapportene som er arkivert er fra 2015. I 2015 ble det som 

nevnt gjennomført en forvaltningsrevisjon av tilsyn på byggesaker. Kommunestyret 

vedtok i sak 1/16 at rådmannen skulle følge opp anbefalingene i rapporten. En av 

anbefalingene var at kommunen skulle ha tiltak for å sikre riktig arkivering av 

dokumenter mottatt fra Tilsynskontoret. 

 

Kommunen har rapportert i KOSTRA at det ikke er utført tilsyn med byggesaker i 2017. 

I 2018 har ikke kommunen utført alle tilsyn som var planlagt i tilsynsstrategien, og viser 

i foreløpig årsrapport til at det ikke har vært nok ressurser til dette.27 Det er ifølge 

årsrapporten utført 19 tilsyn med midlertidige brukstillatelser og ferdigattester, to 

tilsyn ved varsling av ulovligheter og gjennom samarbeid med brannvesenet på tilsyn 

med næringsbygg og publikumsbygg angående rømningsvei og brannanlegg. 

Kommunen har i KOSTRA rapportert at det er gjennomført 11 tilsyn med 

rapport/samlerapport i byggesaker. To tilsyn gjaldt sikkerhet ved brann, ett tilsyn 

gjaldt universell utforming og 8 hadde andre tema. Vi har bedt om å få rapporter fra 

utførte tilsyn i 2018 og har fått fire. Søk i 360 har vist at det er laget referat fra 

ytterligere ett tilsyn i 2018. 

 

Det er ikke laget årsrapporter fra tilsynsarbeidet i kommunen i 2016 og 2017.  

 

Oppfølging av tips om ulovligheter 
Kommunen får tips fra publikum. I tillegg kommer det tips fra arbeidet med 

eiendomstaksering. Saksbehandler opplyser at de ber om at det tipses skriftlig, og at 

de vanligvis oppretter sak på det. De har ikke noen samlet oversikt over mottatte tips, 

men vi har fått opplyst at alle tips blir sjekket ut. Dette blir imidlertid ikke dokumentert 

dersom det viser seg at det ikke er aktuelt med videre oppfølging.  

 

I Ekstrandsaken, har det vært en rekke henvendelser som hevder at det er bygget i 

strid med gitte tillatelser. Under punkt 2 har vi omtalt henvendelser for byggetiltakene 

forut for boligen. Det er i tillegg kommet henvendelser om at byggearbeidene for 

boligen ikke er i tråd med gitte tillatelser, første henvendelse om dette kom i mai 

                                                      
27 Vi har bare fått tilsendt en foreløpig versjon av årsrapporten. 
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2018. En av påstandene var at drenering ikke er sikret slik det er satt vilkår om, mens 

tiltakshaver viser til at det er gjort og at det var befaring med kommunalteknikk for 

plassering av dreneringsrør. Kommunen har ikke selv dokumentert denne befaringen i 

360.  

 

I senere henvendelser kommer det på ny påstander om at de gamle tiltakene ikke er 

utført i tråd med gitte tillatelser. Kommunen ber om og får dokumentasjon fra 

tiltakshaver på at bygging av bolig blir gjort i tråd med gitte tillatelser og vilkår. Det 

kommer mange henvendelser i saken og det er ikke dokumentert at kommunen svarer 

opp alle.  Kommunen har møter med en av naboene. På siste møte blir det avtalt 

oppmåling på eiendommen av både bolig med tilhørende fundamentering, garasje, 

støttemur og brygge. Det blir varslet oppmåling 12.11.18, men tiltakshaver 

protesterer, noe som fører til at målingen ble utsatt. Tiltakshaver har opplyst til 

revisjonen at de protesterte på at de gamle tiltakene skulle bli målt enda en gang. Det 

er ikke gjort noen ny avtale om oppmåling og kommunen har vurdert at det er riktig å 

avvente saken til etter at denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført. Naboene har 

protestert på utsettelsen. Kommunen har på ny bedt ansvarlig søker om redegjørelse 

for påstander om ulovlig bygging. Svaret er videreformidlet naboenes advokat. 

Kommunen har foreløpig ikke konkludert/vurdert om dokumentasjonen fra ansvarlig 

søker er tilstrekkelig i saken.  

 

3.4.3 Revisors vurdering av tilsynsarbeidet 
Vi har vurdert følgende revisjonskriterier: 

 Kommunen må ha en strategi for tilsyn etter plan- og bygningsloven som omfatter 

lovpålagte prioriterte tilsynsområder. 

 Kommunen skal utarbeide rapporter fra tilsynsarbeidet: en årlig rapport over 

tilsynsvirksomheten og rapport i den enkelte sak.  

 

Kommunen har, med unntak av i 2017, utarbeidet en årlig tilsynsstrategi, men har ikke 

utarbeidet årsrapporter som er brukt som grunnlag for videre utvikling av strategien. 

Tilsynsstrategiene har dermed ikke hatt den funksjonen de er tiltenkt og vi mener at de 

da i mindre grad kan bidra til at kommune planlegger og organiserer tilsynsaktiviteten i 

samsvar med gjeldende krav. Det er positivt at kommunen nå tydeliggjør behovet for å 

sette av ressurser til tilsynsarbeidet i strategien. Men det er også viktig at kommunen 

ved utarbeiding av neste strategi får med evaluering av tilsynsarbeidet som er gjort og 

bruker det til videre utvikling av strategien.  

 

Teknisk utvalg blir orientert om tilsynsstrategien, og kommunen sikrer dermed en form 

for politisk forankring av dokumentet. Dersom utvalget behandler strategien er det en 



Byggesaksbehandling – Bamble kommune 

 

 
 

 
Telemark kommunerevisjon IKS  

 
 

45 

tydeligere forankring i utvalget. Da er det mulig å gi politiske føringer for 

prioriteringene som gjøres og det kan også bidra til at tilsynsvirksomheten får 

realistiske rammebetingelser.  

 

Kommunen sikrer ikke godt nok at det utarbeides rapporter fra det enkelte tilsyn, og at 

rapporter fra Tilsynskontoret blir arkivert slik de skal i kommunen.  

 

Kommunen har ikke sikret et systematisk arbeid med ulovlighetsoppfølging, og 

arbeidet med ulovlighetsoppfølging blir ikke dokumentert og arkivert i samsvar med 

forvaltningsloven og arkivloven. Det foreligger rutiner som er utarbeidet i samarbeid 

med de andre kommunene i Grenland, men Bamble har ikke tilpasset rutinene til egen 

organisasjon. Manglende dokumentasjon kan både være lite effektivt, og gir dårlig 

etterprøvbarhet av håndteringen av potensielt konfliktfylte saker. 
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4    Korrupsjonsforebyggende tiltak 
 

I hvilken grad har Bamble kommune iverksatt korrupsjonsforebyggende 

tiltak for byggesaksbehandlingen? 

 

4.1 Kontrollmiljø – tiltak 

4.1.1 Etiske retningslinjer og arbeid med etikk 
Kommunen har etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte. Retningslinjene har en 

egen del om interessekonflikter og habilitet og en del om varsling. Kommunen 

oppfordrer ansatte og folkevalgte å registrere seg i styrevervregisteret. Ordningen med 

registrering i Styrevervregisteret er endret, slik at kommunestyret nå må fatte vedtak 

om at kommunen tilslutter seg registeret og bekrefte dette til registeret. Bamble 

kommune har foreløpig ikke gjort slikt vedtak.  

 

Etiske retningslinjer er del av folkevalgtopplæringen i kommunen, som tilbys 

kommunestyremedlemmene. I teknisk utvalg er 7 av 11 faste medlemmer også faste 

medlemmer i kommunestyret og tre er varamedlem til kommunestyret. Det er ikke 

noen egen opplæring om etiske retningslinjer for medlemmene i Teknisk utvalg. 

 

Medlemmene i Teknisk utvalg som har svart på undersøkelsen er enige i at de har god 

kjennskap til de etiske retningslinjene. De er noe delt i synet på om de har tatt 

opp/drøftet de etiske retningslinjene eller etikk mer generelt for eget saksområdet i 

valgperioden. Fem er enig i at de har gjort det, mens to er uenig og to oppgir at de ikke 

vet om det er gjort. De to som ikke vet og en som er uenig er faste medlemmer i 

utvalget. Medlemmene svarer også litt ulikt på påstanden om at de i utvalget har 

drøftet hvordan de forholder seg dersom en part i en byggesak/plansak kontakter 

enkeltmedlemmer i utvalget. Tre er uenig i at de har drøftet dette, mens fem er enig 

og en har svart vet ikke. To av de tre som er uenig og den som har svart vet ikke, er 

faste medlemmer i utvalget. 

 

Alle nytilsatte skal få informasjon om de etiske retningslinjene, det er en del av 

nytilsatt-opplæringen. De etiske retningslinjene skal også behandles på interne møter 

minimum en gang i året, og virksomhetsleder opplyser at retningslinjene sist var tema 

på møte våren 2018. De har ikke referater fra møtene våren 2018, det startet de med 

først høsten 2018.  
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Saksbehandlerne opplyser at de er gjort kjent med de etiske retningslinjene, men gir 

ulike tilbakemeldinger på om retningslinjene har blitt tatt opp på møter i avdelingen. 

Flere av saksbehandlerne viser til at de har drøftet etiske problemstillinger i møter og 

at de drøfter habilitet i forbindelse med fordeling av saker. Avdelingen har ikke tiltak 

for at dette skal gjøres jevnlig. 

 

Det er påpekt fra saksbehandlere vi har intervjuet at det nå er en annen kultur og 

større fokus på dette med gaver, og at ansatte i kommunen ikke får gaver fra 

utbyggere. Gaver og andre personlige fordeler er omtalt og regulert i de etiske 

retningslinjene. 

 

Flere av saksbehandlerne har også påpekt at det er begrensninger på verv/bierverv 

som ansatte kan ha. En av saksbehandlere kan ikke huske å ha fått slik informasjon.  

 

I de etiske retningslinjene er det fastlagt at ansatte og folkevalgte skal unngå å komme 

i situasjoner som kan medføre konklikt mellom kommunens interesser og personlige 

interesser. Det er her vist til eksempler, blant annet lønnet bierverv eller styreverv som 

kan påvirke ens arbeid i kommunen eller som folkevalgt. 

 
 

4.1.2 Varsling 
Kommunen har retningslinjer for håndtering av ansattes varsling av kritikkverdige 

forhold. Varsling var tema i en forvaltningsrevisjon i 2018, som viste at retningslinjene 

kunne bli noe bedre kjent blant de ansatte og at noen få opplevde at det var 

problematisk å varsle. På byggesak opplever ikke de ansatte at det er problematisk å 

varsle om kritikkverdige forhold. De mener at det er greit å varsle og at det er god 

takhøyde for å kunne si ifra. Alle unntatt en ansatt var kjent med retningslinjene.  

 

De etiske retningslinjene har også en egen del om varsling, hvor det er vist til at 

varsling om kritikkverdige forhold gjøres i henhold til gjeldene varslingsrutine for 

ansatte. Det står også at 

Varsling som gjelder folkevalgte formidles til, og følges opp av kontrollutvalget.  

 

 

4.1.3 Revisors vurdering  
Vi har her vurdert følgende revisjonskriterier: 

 Kommunen bør ha tiltak som bidrar til et godt kontrollmiljø, blant annet: 

o Kommunens etiske retningslinjer bør inngå i opplæringen av nyansatte 

og medlemmer i teknisk utvalg. 
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o Byggesaksenheten og teknisk utvalg bør arbeide systematisk og jevnlig 

med etiske spørsmål knyttet til saksfeltet, f.eks. dilemmatrening. 

o Det må ligge til rette for varsling om arbeidet med byggesaker, rutinene 

må være kjent og det bør være en kultur for å kunne varsle.    

 

Gjennom folkevalgtopplæringen har kommunen et tiltak for å sikre at medlemmer i 

Teknisk utvalg få opplæring i retningslinjene, men det gjelder ikke alle medlemmene i 

utvalget. Svarene fra medlemmene viser at de har god kjennskap til de etiske 

retningslinjene. Kommunen bør være oppmerksom på at medlemmer i utvalg som ikke 

også sitter i kommunestyret, også får nødvendig folkevalgtopplæring. Våre 

undersøkelser viser at utvalget kan jobbe mer systematisk og jevnlig med etiske 

spørsmål.  

 

Kommunen har tiltak som kan sikre at ansatte kjenner godt til de etiske 

retningslinjene. Det er positivt at etikk er tema i aktuelle fora på avdelingen. 

Kommunen bør likevel vurdere å sette arbeidet med etikk mer i system, f.eks. ved 

regelmessig dilemmatrening eller liknende.  

 

Kommunen har ikke fulgt opp endringer i registreringsordningen i Styrevervregisteret, 

og de etiske retningslinjene er ikke oppdatert på hvordan slik registrering kan skje. 28 

 

Kommunen har retningslinjer og rutiner for varsling, som flertallet av de ansatte var 

kjent med. Administrasjonen må sikre at alle ansatte er kjent med disse. Det er positivt 

at de ansatte opplever at det er greit å si ifra om kritikkverdige forhold. Dette er en 

forutsetning for at det skal kunne være en kultur for at ansatte skal kunne varsle.  

 

Ordningen med varsling om kritikkverdige forhold er et tiltak etter arbeidsmiljøloven, 

og gjelder ansatte. Dersom kommunen får meldinger fra innbyggere om f.eks. ulovlig 

bygging, skal det håndteres som en ulovlighetsoppfølging, jf. pkt. 3.4. Mens meldinger 

om at en ansatt er korrupt, bør håndteres av ledelsen, i noen tilfeller av politisk 

ledelse. Ordningen med at kontrollutvalget har en rolle som mottaker av varsel, kan 

være uheldig fordi utvalget i en kontroll av varslingsordningen kan kontrollere seg selv.  

 

 

                                                      
28 http://www.styrevervregisteret.no/registrering 
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4.2 Analyse av risiko og forebyggende tiltak 

4.2.1 Gjennomføre analyse av risiko for korrupsjon 
Kommunen har ikke gjennomført noen skriftlig analyse av risiko for korrupsjon, men 

virksomhetsleder opplyser at det er gjort muntlig ved at korrupsjon har vært tema i 

møter på byggesak. Saksbehandlerne har vist til at korrupsjon har vært tema i møter. 

En av dem har etterlyst et mer systematisk arbeid med korrupsjonsforebygging. Det er 

også vist til at det er stor åpenhet rundt saksbehandlingen. Det er vist til at møtene i 

Teknisk utvalg er åpne, og at de ofte dekkes av lokalpressen og at kommunen selv 

legger ut postliste for byggesak, der mange av saksdokumentene i byggesaker er 

direkte tilgjengelig. I tillegg er det postlister hvor en kan be om å få innsyn i alle 

dokument i byggesakene.   

 

4.2.2 Forebyggende tiltak - personale  
Ved ansettelse gjøres det referansesjekk. De vi har intervjuet har vist til at de skal også 

oppgi verv/bierverv ved ansettelse. Det er ikke noen ordning om at ansatte skal melde 

fra om nye verv/bierverv og heller ikke noen annen oppfølging av dette utover at det 

skal være tema i virksomhetsmøte og i medarbeidersamtale. De fleste ansatte var 

imidlertid tydelige på at det ikke var anledning til å ha verv/bierverv som kunne ha 

betydning for eget arbeid, uten godkjenning fra leder. 

 

De etiske retningslinjene har omtale av interessekonflikter og habilitet. Dersom private 

interesser kan påvirke avgjørelsen i en sak, skal den ansatte ta dette opp med 

overordnet og den folkevalgte med leder for utvalget. Det oppfordres til registrering i 

Styrevervregisteret, og det er vist til eksempler på mulige interessekonflikter 

 

Den enkelte saksbehandler opplyser om eventuelle habilitetsutfordringer ved fordeling 

av saker, og medlemmer av teknisk utvalg opplyser om dette i møte. I tillegg viser 

saksbehandlerne til at de har god kjennskap til hverandre og slik sett er kjent med en 

del relasjoner som kan skape habilitetsutfordringer.  

 

Kommunen har ikke noen rutine for å sikre kunderotasjon, men det er ingen 

selskap/firmaer som har «fast saksbehandler». De har en viss spesialisering internt, 

ved at en saksbehandler har ansvar for hyttesaker. Det gjør at de som jobber med 

oppføring av hytter kan ha samme saksbehandler i de sakene, men om de skal oppføre 

hus blir det en annen saksbehandler. 

 

4.2.3 Forebyggende tiltak – saksbehandling 
Alle saker blir tatt opp og fordelt i postmøte. 
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For de fleste vedtakstyper er det en saksbehandler som skriver vedtak og leder som 

godkjenner vedtaket. Dette gjelder ikke vedtak om ferdigattest, brukstillatelse og 

igangsettingstillatelse der det er gitt rammetillatelse. Her fatter saksbehandler vedtak 

alene. 

 

Kommunen har et elektronisk saksbehandlingssystem, hvor alt som blir gjort er 

sporbart i systemet. Forløp skal bli lukket etter at vedtak er fattet, og 

byggesaksbehandler kan ikke åpne forløpet igjen. Det er det arkiv som kan gjøre.  

 

Saksbehandler fakturerer ikke gebyr i byggesaker, dette gjøres av sekretær. 

 

Enkelte av saksbehandlerne viser til at den åpenheten som er rundt saksbehandlingen 

bør virke korrupsjonsforebyggende, både det møtene i utvalget er åpne, og at de har 

postjournal på nettsidene til kommunen.  

 

De etiske retningslinjene omtaler ikke sanksjoner ved brudd på retningslinjene. 

Virksomhetsleder viser til at de bruker varslingsrutinen ved brudd og at de også kan 

bruke avviksskjemaet kommunen har. Ved grove brudd blir det en personalsak. 

 

Myndighet til politianmeldelse er delegert fra rådmann til virksomhetsledere. 

Virksomhetsleder opplyser at anmeldelse avgjøres etter en konkret vurdering i det 

enkelte tilfelle, men at det skal være praksis at underslag blir anmeldt fra første krone, 

og det samme gjelder korrupsjon. 

 

4.2.4 Revisors vurdering 
Vi har her vurdert følgende revisjonskriterier: 

 Kommunen bør ha gjennomført en analyse av risiko for korrupsjon i 
byggesaksbehandlingen. 

 Kommunen bør ha risikoreduserende rutiner/tiltak knyttet til personalet, f.eks.: 

o tiltak ved ansettelse, som referansesjekk 

o retningslinjer for arbeidsforholdet som forebygger inhabilitet og 

rolleblanding 

o rutiner for vurdering av habilitet  

o rutiner for kunderotasjon  

 Kommunen bør ha risikoreduserende tiltak knyttet til saksbehandlingen  

 

Kommunen har ikke gjort en dokumentert vurdering av risikoen for korrupsjon i 

byggesaksbehandlingen. Tiltakene bør bygge på en slik risikovurdering. Selv om 
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kommunen ikke har gjort en dokumentert risikovurdering, er det iverksatt en del 

relevante tiltak.  

 

Kommunen har flere risikoreduserende rutiner/tiltak knyttet til ansettelse og 

arbeidsforhold. Ordningen med at ansatte skal ha godkjenning fra arbeidsgiver for 

verv/bierverv som kan ha betydning for arbeidet i kommunen er ikke nedfelt skriftlig. 

Selv om de fleste ansatte nå var oppmerksomme på dette, er det fordelaktig at dette 

er nedfelt skriftlig i et reglement.  

 

Kommunen har flere tiltak for å sikre arbeidsdeling og transparens i saksbehandling og 

håndtering av gebyr.  

 

De etiske retningslinjene bør ha omtale av hva som skjer om retningslinjene brytes, slik 

Transparency International Norge anbefaler. Dette kan virke forebyggende. Et annet 

forebyggende tiltak, kan være å synliggjøre hva som er kommunens nulltoleranse for 

misligheter og korrupsjon.    
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5 Konklusjoner og anbefalinger 
 

5.1 Konklusjoner 
 

I hvilken grad har Bamble kommune tiltak for å sikre riktig behandlingen av 

byggesaker? 

 
Bamble kommune har flere tiltak for å sikre riktig behandling av byggesaker. På 

enkelte områder er ikke tiltakene fulgt godt nok opp, og på noen områder burde 

kommunen hatt flere tiltak:  

 

Vi har sett at myndighet ikke fullt ut er delegert i samsvar med organiseringen av 

arbeidet.  

 

Kommunen arbeider ikke systematisk med å sikre tilstrekkelig kompetanse og 

kapasitet til behandling av byggesaker.  

 

Kommunen gjør ikke systematiske risikovurderinger av byggesaksbehandlingen, og 

tiltakene for å redusere risiko for feil i saksbehandlingen bygger ikke på systematiske 

risikovurderinger. Kommunen har heller ikke tiltak for å sikre ledelsesoppfølging av 

arbeidet med internkontroll i byggesaker.  

 

Kommunen har rutiner for å sikre tilstrekkelig saksutredning og begrunnelse, men 

disse er ikke fulgt godt nok opp. Vi mener også at kommunen kan ha nytte av å 

utarbeide maler/rutiner som dekker større del av arbeidet og sikre bedre 

dokumentasjon av egen saksbehandling.  

 

Kommunen har en tilsynsstrategi, men sikrer ikke at strategien blir evaluert og justert i 

samsvar med evalueringen. Kommunen sikrer ikke at eget tilsynsarbeid blir 

dokumentert i tråd med gjeldende krav, og bør treffe egnede tiltak for dette. Det er 

også viktig å sikre et mer systematisk arbeid med og dokumentasjon av behandlingen 

av tips om ulovligheter. 

 

Kommunen utarbeider tilsynsstrategi, men sikrer ikke at strategien blir evaluert og 

justert. Kommunen har ikke sikret dokumentasjon av eget tilsynsarbeid i tråd med de 

krav som er satt, og bør få utarbeidet rutiner på området som er tilpasset kommunen. 

Det er også viktig å sikre et mer systematisk arbeid med oppfølging av tips om 

ulovligheter. 
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I hvilken grad har Bamble kommune iverksatt korrupsjonsforebyggende tiltak i 

byggesaksbehandlingen? 

 

Bamble kommune har iverksatt flere korrupsjonsforebyggende tiltak. Kommunen har 

etiske retningslinjer som gjelder for folkevalgte og ansatte i kommunen.  Både ansatte 

og medlemmene i Teknisk utvalg har kjennskap til de etiske retningslinjene. Nyansatte 

og folkevalgte i kommunestyret får opplæring om de etiske retningslinjene, men 

kommunen har ikke tiltak for å sikre at utvalgsmedlemmer som ikke sitter i 

kommunestyret får tilsvarende informasjon. Det etiske arbeidet i utvalg og 

administrasjon er sporadisk. Kommunen har ikke gjennomført en dokumentert analyse 

av risiko for korrupsjon i byggesaksbehandlingen. Tiltakene kommunen har bør bygge 

på en risikovurdering, slik at kommunen får på plass nødvendige tiltak.  

 

Kommunen har rutiner for varsling og ansatte opplever at det er greit å kunne varsle. 

 

 

5.2 Anbefalinger 
 

Vi anbefaler at kommunen  

 sørger for at myndighet er delegert i tråd med ønsket organisering av 

saksbehandlingen 

 vurderer behov for kompetanse på området på kort og lang sikt med tilhørende 

tiltak 

 sikrer bedre dokumentasjon av saksbehandlingen og tilsynsvirksomheten 

 sørger for at tilsynsrapporter fra Tilsynskontoret blir arkivert 

 styrker arbeidet med internkontroll:   

o gjør systematiske risikovurderinger, både av saksbehandlingen og risiko 

for korrupsjon 

o sikrer at risikovurderingene danner grunnlag for tiltak som forankres 

blant de ansatte 

o sikrer ledelsesoppfølging av arbeidet med internkontroll  

 oppdaterer de etiske retningslinjene og legge til rette for registrering i 

Styrevervregisteret 

 jobber mer systematisk med etiske problemstillinger både i administrasjonen 

og i utvalget 
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Vedlegg 1: Rådmannens høringsuttalelse 
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Vedlegg 2: Revisjonskriterier 
 

Byggesaksbehandling 
Kommunen er plan- og bygningsmyndighet, og skal utføre oppgavene etter plan- og 

bygningsloven med tilhørende forskrifter, herunder påse at reglene overholdes i 

kommunen, jf. plan og bygningsloven (pbl.) § 1-4. Byggesaksbehandling etter loven 

skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og planvedtak. Det enkelte tiltak skal 

utføres forsvarlig, jf. pbl. § 1-1 tredje ledd.  

 

Kommunens myndighetsutøvelse etter plan- og bygningsloven har i de fleste tilfeller 

stor betydning for innbyggere og næringsliv. Avgjørelsene kan ha stor økonomisk 

betydning, og de kan også gripe sterkt inn i ikke-økonomiske verdier for den enkelte. 

Det antas generelt at det kan være noe økt risiko for korrupsjon innen dette saksfeltet. 

 

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 vedta å delegere sin myndighet, bl.a. til faste 

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

delegere til administrasjonen, og all delegert beslutningsmyndighet utøves på 

rådmannens vegne og ansvar.  

 

Kommunen skal legge til rette for en rasjonell, effektiv og tillitskapene forvaltning, som 

bygger på en høy etisk standard, jf. kommuneloven § 1. Det innebærer bl.a. at 

kommunens byggesaksbehandling skal skje på en betryggende måte, i tråd med de 

krav som er satt til forsvarlig saksbehandling.  

 

Tiltak som er omfattet av byggesaksbestemmelsene i plan- og bygningsloven kan som 

hovedregel ikke iverksettes uten tillatelse fra bygningsmyndigheten i kommunen. 

Kommunens byggesaksbehandling er regulert av forvaltningsloven, plan- og 

bygningsloven og byggesaksforskriften.  Formålet med kravene til 

byggesaksbehandlingen er å ivareta rettssikkerheten for innbyggerne og å sikre at 

tiltakene er i samsvar med gjeldende krav til forsvarlighet og andre samfunnshensyn.29 

Plan- og bygningsloven er utformet slik at tiltakshaver og eventuelt ansvarlige foretak 

for søknad, prosjektering, utførelse og kontroll er ansvarlig for at tiltak utføres i 

samsvar med de krav som følger av bestemmelser gitt i eller i medhold av loven, jf. 

plan- og bygningsloven kapittel 23.  

                                                      
29 Ot.prp. nr. 32 (2007- 2008) s 171. 
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Søknadsplikt og tillatelse 
Plan- og bygningsloven (pbl.) kapittel 20 regulerer søknadsplikt og tillatelse. 

 

Søknad skal være skriftlig, undertegnet av tiltakshaver og søker, og skal gi de 

opplysninger som er nødvendige for at kommunen skal kunne gi tillatelse til tiltaket, jf. 

pbl. § 21-2. Hvilke opplysninger dette er, er nærmere spesifisert i byggesaksforskriften 

§ 5-4. Det gjelder bl.a. opplysninger om eiendommen, beskrivelse av tiltaket og 

gjennomføringsplan, forholdet til plangrunnlag, nabovarsling og erklæringer om 

ansvarsrett.  

 

Dersom tiltaket er i samsvar med plan- og bygningsloven og reguleringsplan, skal 

kommunen gi tillatelse, jf. pbl. § 21-4 første ledd. Tiltak som vil komme i strid med 

loven skal avslås. I enkelte tilfeller har kommunen hjemmel til å gi dispensasjon.  

 

Dispensasjon 
Dispensasjonsadgangen er regulert i kapittel 19. Dispensasjonssøknad skal være 

skriftlig, og søknaden skal begrunnes. Dispensasjonssaker kan gjelde unntak fra 

byggegrensen i strandsonen, jf. pbl. § 1-8, eller dispensasjon fra bestemmelser 

reguleringsplan, f.eks. arealformål, byggeforbud, rekkefølgekrav, høyde eller 

utnyttingsgrad.  

 

Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon. Bestemmelsen åpner for en 

skjønnsmessig vurdering. Det skal ikke være en kurant sak å dispensere fra en vedtatt 

plan, jf. Ot. prp. nr. 32 (2007-2008) s 242. Kommunen har ikke anledning til å gi 

dispensasjon dersom hensynene bak loven blir vesentlig tilsidesatt, og dersom ikke 

fordelen ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene, jf. pbl. § 19-2.30 I denne 

interesseavveiningen må det altså foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for 

dispensasjon. Denne vurderingen skal være synlig i begrunnelsen for vedtaket.  

 

Likebehandling er et grunnleggende ulovfestet prinsipp, og handler om at 

forvaltningen skal sikre at likeartede saker får lik behandling. Likebehandling sikres 

blant annet ved at de vurderinger som gjøres i en sak, er relevante og saklige. De 

forholdene som kan vektlegges i dispensasjonssaker må altså være relevante for å 

fastslå om hensynene i loven blir vesentlig tilsidesatt ved å gi dispensasjon, og dersom 

                                                      
30 Bestemmelsene i pbl. § 19-2 inneholder to kumulative vilkår. Det vil si at begge må være oppfylt for at 

dispensasjon skal kunne gis. 
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de ikke blir det – om fordelen ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene, jf. 

pbl. § 19-2. At vurderingene er saklige vil si at de er hjemlet i lov eller planverk. 

 

Saksbehandling i administrasjonen - internkontroll  
Rådmannen skal sørge for at saker som legges frem for folkevalgte organ er forsvarlig 

utredet og at vedtak blir iverksatt. Videre skal han/hun sørge for at administrasjonen 

drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er 

gjenstand for betryggende kontroll, jf. kommuneloven § 23 nr. 1 og 2. I 

lovforarbeidene31, i merknaden til bestemmelsen står det: 

  

«Selv om administrasjonssjefen etter kommuneloven i dag ikke eksplisitt er pålagt å 
etablere internkontroll, må ansvaret for slik kontroll regnes som en nødvendig del av 
administrasjonssjefens ledelsesansvar….» 

 

Kommunen må altså etablere internkontroll for å sikre at plan- og 

byggesaksbehandlingen er i tråd med lovkrav og nasjonale føringer, samt kommunens 

egne mål.  

 

Internkontroll defineres i videste forstand som en prosess, iverksatt og gjennomført av 

virksomhetens ledere og ansatte for å oppnå målrettet og effektiv drift, pålitelig 

ekstern rapportering og overholdelse av gjeldene lover og regelverk (COSO)32. COSOs 

rammeverk har fem komponenter som representerer rammeverkets arbeidsmetodikk: 

 

 kontrollmiljø, 

 risikovurdering 

 kontrollaktiviteter, 

 informasjon og kommunikasjon, 

 ledelsesmessig oppfølging og overvåking, 

 

 

Kontrollmiljø 
Kontrollmiljøet er de standardene, prosessene og strukturene som danner basis for 

organisasjonens internkontrollarbeid. Det er flere viktige prinsipper for et godt 

kontrollmiljø, bl.a.: 

  

                                                      
31 Ot. prp. nr. 70 (2002-2003) 
32 COSO (Comittee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commision) har utarbeidet et anerkjent 

rammeverk for internkontroll, se omtale og vurdering av relevans for kommunene i Orden i eget hus – 

rådmannens internkontroll (KS, 2015) og NOU 2016:4 om ny kommunelov, kapittel 24. 
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• At organisasjonen viser en forpliktelse overfor integritet og etiske verdier.  

• At ledelsen etablerer strukturer, rapporteringsveier og egnede fullmakts- og 

ansvarsforhold.  

• At organisasjonen forplikter seg til å tiltrekke seg, utvikle og beholde 

kompetanse som samsvarer med organisasjonens mål. 

 

Det at administrasjonen har tilstrekkelig kompetanse er en viktig del av kontrollmiljøet. 

Kav om kompetanse kan også sees i sammenheng med kravet til rådmannen om at 

administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter, jf. kommuneloven § 23, noe 

som for byggesak innebærer at kommunen sørge for å ha nødvendig kompetanse for å 

ivareta kravene som er satt til behandling av byggesaker.  

 

Kommuneloven setter også krav om at kommunen skal ha en realistisk økonomiplan, 

jf. kommuneloven § 44, noe som vil si at kommunen må ha nødvendige ressurser, 

både kompetanse og kapasitet, til å ivareta oppgavene bl.a. innenfor plan og 

bygningsloven. På byggesak er de fleste oppgavene er relatert til gebyrbelagte 

tjenester, slik at tilstrekkelig økonomisk kapasitet i relativt stor grad kan sikres 

gjennom gebyrinntektene. 
 

Risikovurderinger  
Risikovurderinger skal ligge til grunn for tiltak og kontrollaktiviteter. Som ledd i 

arbeidet med å sikre betryggende kontroll, skal kommunen identifisere hva som kan gå 

galt i plan- og byggesaksbehandlingen, herunder risiko for korrupsjon, og iverksette 

tiltak for å redusere denne risikoen. 

 

Kontrollaktiviteter 
Kontrollaktiviteter er aktiviteter som er relevante for å følge med på eller forebygge 

mulige avvik. Det er naturlig at kontrollaktivitetene rettes mot typiske risikoer. 

Kontrollaktivitetene kan utføres som planlagte stikkprøver, faste kontrollpunkt og 

avvikshåndtering. Innenfor byggesaksbehandling kan slike kontrolltiltak f.eks. være 

restanseoppfølging, kvalitetssikring av saksbehandling, tilgangskontroll i 

saksbehandlingssystem, vedtakskontroll mv.  

 

Informasjon og overvåkning 
Internkontrollsystemet bør være formalisert og tilgjengelig. Det bør være skriftlighet 

rundt organisering, ansvar og roller, dokumentasjon, rutiner og prosedyrer og 

rapportering.  
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Overvåkning handler om å kontrollere at internkontrollen har fungert. Det kan være 

statistiske analyser av sakstilfanget, evalueringer av iverksatte tiltak m.m.  

 

KS anbefaler også at internkontrollen inngår i ordinær ledelse og virksomhetsstyring, 

og at kommunen gjennom oppfølging og styringssløyfer sikrer nødvendige 

tilbakemeldinger slik at rådmannen har betryggende kontroll, selv om hun/han ikke 

har innsikt i alle detaljer i alle deler av internkontrollen i kommune, jf. KS Orden i eget 

hus.  

 

Saksbehandling i politiske utvalg 
Teknisk utvalg i Bamble kommune har delegert myndighet til å fatte vedtak i 

byggesaker i h.h.t. bestemmelser i byggesaksdelen i plan- og bygningsloven, med 

mindre annet er bestemt ved lov, delegert annet politisk utvalg eller rådmannen, jf. 

reglement for folkevalgte organer og delegasjon i Bamble kommune.  

 

Reglene om rådmannens internkontroll gjelder ikke for utvalgets behandling av saker, 

men rådmannen har ansvar for å sikre at de sakene som administrasjonen forbereder 

for teknisk utvalg er forsvarlig utredet. Videre skal internkontrollen dekke kommunens 

gjennomføring av vedtakene. På vegne av kommunestyret har teknisk utvalg ansvar for 

at egen saksbehandling er i samsvar med gjeldende saksbehandlingsregler og 

forvaltningsrettslige prinsipper, særlig at vedtak de treffer er tilstrekkelig opplyst og 

begrunnet, og at de innholdsmessig er i samsvar med plan- og bygningsloven, 

kommunens planer eller dispensasjonsadgang. 

  

Saksbehandlingsregler 
Vedtak etter plan- og bygningsloven om tillatelse, avslag, pålegg om tiltak og 

ferdigattest er enkeltvedtak. Det innebærer at forvaltningsloven kapittel II, III, IV og V 

gjelder, men bare i den utstrekning plan og bygningsloven ikke har avvikende 

bestemmelser, jf. pbl. § 1-9 første ledd. Det er også regler om byggesaksbehandlingen i 

plan- og bygningsloven kapittel 21 og i byggesaksforskriften. 

 

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

gjelder reglene i forvaltningsloven også for folkevalgte i kommunen, med enkelte 

særregler.33  

                                                      
33 Inhabilitet inntrer ikke ved valg til offentlige tillitsverv eller ved fastsetting av godtgjøring o.l. for slike 

verv, og det er særregler om habilitet for ansatte som også er folkevalgte, og for klagebehandling. 
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Den som skal forberede eller avgjøre en sak blir alltid inhabil dersom han selv er part i 

saken, eller dersom vedkommende har bestemte tilknytningsforhold til den som er 

part, jf. fvl. § 6 første ledd.  

 

Forvaltningsloven § 6 andre ledd har følgende ordlyd:  

«Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke 
tilliten til hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan 
innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær 
personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om ugildhetsinnsigelsen er reist av 
en part.» 

 

I vurderingen av om forholdet er «særegent» skal det legges vekt på om avgjørelsen 

innebærer særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær 

personlig tilknytning til, jf. Bernt og Rasmussen 2010. Virkningen må være annerledes 

enn for de fleste andre. Dersom avgjørelsen får samme virkning for de fleste andre i 

samme situasjon, blir man normalt ikke inhabil. Typisk blir man ikke inhabil til å 

behandle et reglement for vann- og avløpsgebyr selv om man på linje med andre 

innbyggere i kommunen eier en eiendom som skal belastes med gebyret.  

 

De særegne forholdene skal være «egnet til» å svekke tilliten til at saken blir behandlet 

upartisk. Det skal legges vekt på om en part har reist habilitetsinnsigelse.  

 

Det kreves ikke at vedkommende faktisk blir påvirket av de særegne forholdene, eller 

selv mener at han/hun ikke blir påvirket. Avgjørende er om det kan oppfattes slik, ut 

fra allmenne og objektive kriterier. Om det blir gitt uttrykk for svekket tillit i pressen 

eller blant publikum, kan det være tegn på at forholdet er egnet til å svekke tilliten. I 

praksis kan en imidlertid ofte se at forhold som har fått stor oppmerksomhet i media 

eller som faktisk svekker manges tillit, likevel ikke har blitt vurdert som inhabilitet.34   

 

Typetilfeller der inhabilitet kan oppstå, er hvis tjenestemannen/medlemmet eller hans 

nærstående har særlige økonomiske interesser i utfallet av en sak, uten å være part i 

saken. Faglig/yrkesmessig interesse eller engasjement, eller kollegial tilknytning til 

saken fører normalt ikke til inhabilitet alene. Heller ikke sterkt politisk engasjement for 

et bestemt resultat fører til inhabilitet. 

  

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

spørsmålet opp til vurdering av eget tiltak. 

                                                      
34 Justisdepartementets lovavdeling har gjort flere grundige vurderinger av inhabilitet. 



Byggesaksbehandling – Bamble kommune 

 

 
 

 
Telemark kommunerevisjon IKS  

 
 

64 

  

Den ansatte tar selv stilling til om han/hun er inhabil eller ikke, jf. forvaltningsloven § 

8. Dersom en part krever det, skal saken forelegges den ansattes overordnede. Det er 

ingen formelle krav til dokumentasjon av habilitetsvurderingen og avgjørelsen. Men 

det er et godt tiltak å ha rutiner som sikrer at habilitet alltid blir vurdert, og at 

vurderingen og avgjørelsen dokumenteres og eventuelt begrunnes, jf. kommuneloven 

§ 23 nr. 2 om betryggende kontroll.  

 

I kollegiale organer, som kommunestyret og teknisk utvalg, skal spørsmålet avgjøres av 

organet selv, uten av vedkommende deltar i avgjørelsen, jf. forvaltningsloven § 8 

andre og tredje ledd. Den det gjelder skal i god tid si fra til det kollegiale organet om at 

han kan være inhabil, eller om det er reist inhabilitetsinnsigelse av en part. Heller ikke i 

folkevalgte organer er det et krav om å dokumentere habilitet i protokollen eller på 

annen måte. Men dersom spørsmål om inhabilitet er reist, så skal avgjørelsen framgå 

av protokollen, jf. kommuneloven § 30 nr. 4.  

 

Veiledningsplikt og forhåndskonferanse 
Forvaltningen har en alminnelig veiledningsplikt innenfor sitt saksfelt, jf. fvl § 11. 

Formålet er å gi parter og andre interessenter mulighet til å ivareta sine interesser på 

best mulig måte. Omfanget av veiledning må tilpasses det enkelte forvaltningsorgans 

situasjon og kapasitet. Veiledningen skal gjelde regelverk og vanlig praksis på 

saksfeltet, og regler for saksbehandlingen.  

 

Det er regler om forhåndskonferanse i pbl. § 21-1 og byggesaksforskriften § 6-1. En 

forhåndskonferanse er et avklaringsmøte mellom partene, som kan bidra til at 

tiltakshaver (eller ansvarlig søker) får belyst aktuelle problemstillinger ved tiltaket og 

gjøres kjent med relevante krav og forutsetninger for den videre saksbehandlingen, jf. 

byggesaksforskriften. Den skal avholdes når tiltakshaver eller bygningsmyndighetene 

krever det. Forhåndskonferanse kan brukes i alle typer tiltak etter plan- og 

bygningsloven, uavhengig av størrelse og vanskelighetsgrad. Byggesaksforskriften § 6-1 

omtaler kravene til forhåndskonferansen: tidspunkt, gjensidig informasjonsplikt for 

tiltakshaveren og kommunen, og kommunens plikt til å orientere om 

saksbehandlingsregler og saksbehandlingstid. Det skal føres referat fra 

forhåndskonferansen, slik at det er dokumentert hva som er sagt fra søkers og 

kommunens side. Referatet skal følge saken videre. 

 

Saksutredning 
En byggesøknad skal inneholde de opplysninger som er nødvendig for at kommunen 

skal kunne gi tillatelse til tiltaket og gi de opplysninger som er nødvendig for at 



Byggesaksbehandling – Bamble kommune 

 

 
 

 
Telemark kommunerevisjon IKS  

 
 

65 

kommunen skal kunne avgjøre om tiltaket skal underlegges uavhengig kontroll, jf. pbl. 

§ § 21-2. Det er tiltakshavers plikt å varsle naboer og gjenboere, jf. pbl. § 21-3. Selv om 

kravet til å fremskaffe nødvendige opplysninger ligger på søker, har kommunen et 

ansvar for forsvarlig saksbehandling. Dette kan også sees i sammenheng med den 

generelle veiledningsplikten forvaltningen har. Kommunen bør derfor ha en rutine for 

å oppdage feil og mangler ved søknaden og orientere søkere om det. 35 Når søknaden 

er fullstendig, skal kommunen snarest mulig og senest innen frister satt i pbl. § 21-7, gi 

tillatelse dersom tiltaket ikke er i strid med bestemmelser gi i eller i medhold av loven, 

jf. pbl. § 21-4 første ledd.   

 

Saksbehandlingstid 
Forvaltningsloven inneholder ingen konkrete frister for saksbehandlingstiden, men sier 

at saken skal avgjøres uten ugrunnet opphold, jf. fvl. § 11 a.  Dersom det må forventes 

at det vil ta uforholdsmessig lang tid å behandle en søknad, skal det gis et foreløpig 

svar innen en måned etter at søknaden er mottatt, jf. fvl § 11 s tredje ledd. 

 

Saksbehandlingsreglene i plan- og bygningsloven gir konkrete saksbehandlingsfrister 

for enkelte sakstyper, jf. plan- og bygningsloven §§ 21-4 og 21-7. Søknader skal som 

hovedregel avgjøres innen 12 uker etter at søknaden er fullstendig.  Den tiden det tar 

før søknaden er fullstendig fra søkers side, og den tiden en sak ligger hos andre 

myndigheter, skal ikke medregnes i fristberegningen. Kommunen må ha rutiner for å 

ivareta reglene om tidsfrister, som f.eks. en form for mottakskontroll, slik at eventuelle 

feil og mangler ved søknaden oppdages på et så tidlig tidspunkt som mulig.35  

 

Dersom fristen overskrides, skal kommunen betale tilbake hele eller deler av 

saksbehandlingsgebyret.  

 

Enkelte søknader skal avgjøres innen tre uker. Det gjelder søknader om tiltak som er i 

samsvar med loven, forskrifter og planer, hvor det ikke foreligger merknader fra 

naboer og gjenboere, og hvor tillatelse eller uttalelse fra annen myndighet ikke er 

nødvendig. Dersom kommunen ikke har avgjort søknaden innen fristen, regnes 

tillatelse som gitt, jf. pbl. § 21-7. 

 

                                                      
35 Dette er omtalt bl.a. i Rundskriv H-13/04 Tilbakebetaling av gebyr ved kommunens oversittelse av 

fristen for behandling av byggesaker. 
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Vedtak – begrunnelse, underretning og klage 
Enkeltvedtak skal grunngis, som hovedregel samtidig med at vedtaket treffes, jf. fvl. § 

24. I begrunnelsen skal det vises til de regler vedtaket bygger på, med mindre parten 

kjenner reglene, jf. fvl. § 25. I den utstrekning det er nødvendig for å sette parten i 

stand til å forstå vedtaket, skal begrunnelsen også gjengi innholdet av reglene eller den 

problemstilling vedtaket bygger på. De faktiske forhold som vedtaket bygger på skal 

nevnes, eventuelt skal det henvises til tidligere framstilling av fakta med vedlagt kopi.  

De hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøving av forvaltningsmessig skjønn, 

bør nevnes. Dersom det er gitt retningslinjer for skjønnsutøvingen, kan en henvise til 

disse. 

 

Det skal gis underretning om vedtaket, jf. fvl. § 27. Her skal begrunnelsen framgå, 

sammen med informasjon om klageadgang og framgangsmåte ved klage m.m. 

 

Enkeltvedtak kan påklages av parter i saken eller annen med rettslig klageinteresse, jf. 

fvl. § 28. Klagen skal fremsettes for og skal først behandles av kommunen, jf. fvl. § 32. 

Kommunen skal foreta de undersøkelser klagen gir grunn til, og kan oppheve eller 

endre vedtaket. Når noen regnes som motpart i saken, skal underinstansen varsle 

vedkommende snarest mulig, jf. fvl. § 33. Motpart er den som har vært part ved 

førsteinstansbehandlingen og som har motstående interesser i forhold til klageren, 

men fordi det kan være vanskelig å være sikker på om det er andre parter som kan ha 

motstående interesser, bør alle parter i saken varsles om klagen, jf. Gyldendal 

rettsdata.  

 

Dersom forvaltningslovens vilkår for å behandle klagen ikke foreligger, skal kommunen 

avvise saken, jf. fvl. § 33: Dersom det for eksempel er klaget etter at klagefristen er 

ute, eller av noen som ikke har klagerett. Dersom det er klaget etter fristen, skal 

kommunen likevel vurdere om vilkårene for å gi utsatt frist er oppfylt, jf. fvl. § 31.  

Avgjørelse om avvisning er et enkeltvedtak, og kan påklages jf. fvl. § 28, jf. § 2. 

 

Dersom kommunen tar saken til realitetsbehandling, og ikke opphever eller endrer 

vedtaket, skal saken sendes til klageinstansen så fort den er tilrettelagt, jf. fvl. § 33 

fjerde ledd. Reglene om saksbehandlingstid og foreløpig svar i fvl. § 11a gjelder 

tilsvarende. Fylkesmannen er klageinstans i byggesaker. Fylkesmannen kan stadfeste 

kommunens vedtak, fatte nytt vedtak med endret innhold eller oppheve vedtaket og 

sende saken tilbake til kommunen for ny behandling.  
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Tilsyn med byggesaker 
Kommunen har plikt til å føre tilsyn med at byggetiltak gjennomføres i tråd med gitte 

tillatelser og lovkrav og med at ansvarlig foretak er kvalifisert. Det skal føres tilsyn i et 

slikt omfang at kommunen kan avdekke regelbrudd. Kommunen skal føre tilsyn ved 

allerede gitte pålegg og når den blir oppmerksom på ulovligheter utover 

bagatellmessige forhold, jf. pbl. § 25-1. Innenfor denne rammen er det opp til 

kommunen å fastsette omfang og intensitet i tilsynet.  

 

Byggesaksforskriften kapittel 15 har utfyllende regler om kommunens tilsyn. Det 

framgår at kommunen skal ha en strategi for tilsynsarbeidet. I strategien skal 

kommunen bl.a. ta stilling til målsettinger og rutiner for det kommunale tilsynet, 

organisering av tilsynet, og utvelgelse og prioritering av fagområder, sakstyper, temaer 

mv., jf. byggesaksforskriften § 15-1.  

 
Direktoratet for byggkvalitet anbefaler at tilsynsstrategien forankres i den politiske 
ledelsen.36 
 

I perioden 2016-2018 plikter kommunen å prioritere tilsyn med kvalifikasjoner i tiltaket 

og krav til produktdokumentasjon av byggevarer, jf. byggesaksforskriften § 15-3 andre 

ledd.  

 

Kommunen skal utarbeide en årlig rapport over tilsynsvirksomheten og hvordan 

aktiviteten har vært i forhold til strategien, jf. byggesaksforskriften § 15-1.  

 

Kommunen skal utarbeide tilsynsrapport for hvert utførte tilsyn, jf. 

byggesaksforskriften § 15-2. 

 

 

Korrupsjonsforebyggende tiltak 
I straffeloven er korrupsjon definert som å tilby eller motta et tilbud om en utilbørlig 

fordel i kraft av sin stilling, sitt verv eller ved utføring av oppdrag, jf. § 387. En utilbørlig 

fordel kan være både økonomisk og ikke-økonomisk. Eksempelvis kan det være 

betaling, gratisreiser, oppvartning, raskere saksbehandling, utsikter til en jobb eller 

                                                      
36 https://dibk.no/saksbehandling/kommunalt-tilsyn/temaveiledninger/tilsyn/del-1-

gjennomforing-av-tilsyn/1.2.-planlegging-av-tilsyn/1.2.1.-strategi-for-tilsyn/ 

 

https://dibk.no/saksbehandling/kommunalt-tilsyn/temaveiledninger/tilsyn/del-1-gjennomforing-av-tilsyn/1.2.-planlegging-av-tilsyn/1.2.1.-strategi-for-tilsyn/
https://dibk.no/saksbehandling/kommunalt-tilsyn/temaveiledninger/tilsyn/del-1-gjennomforing-av-tilsyn/1.2.-planlegging-av-tilsyn/1.2.1.-strategi-for-tilsyn/
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løfter om en kommunal tillatelse.37 Formålet med ytelsen står sentralt i vurderingen av 

om tilbudet er utilbørlig. Hva som er utilbørlig varierer ellers fra virksomhetsområde til 

virksomhetsområdet.  

 

For å forebygge korrupte handlinger anbefaler KS og Transparency International Norge 

at kommunene innfører et antikorrupsjonsprogram. Programmet bør omfatte politiske 

beslutningsprosesser, myndighetsutøvelse/ saksbehandling og tjenesteproduksjon.38  

 

KS og Transparency International Norge peker på at det er viktig å gjennomføre 

risikoanalyser og å ha et godt kontrollsystem. En fungerende varslingsordning og etiske 

retningslinjer for ansatte og folkevalgte er også viktige korrupsjonsforebyggende tiltak. 

Transparency International Norge anbefaler også at etiske retningslinjer har omtale av 

hva som skjer ved brudd på etiske retningslinjer. 

 

Verdigrunnlaget og kommunens etiske retningslinjer og varslingsrutiner må være kjent 

og tatt i bruk av ansatte og folkevalgte for å få praktisk betydning. Etiske retningslinjer 

bør jevnlig tas opp til vurdering og diskusjon. 

 

KS og Transparency International Norge identifiserer flere risikosoner, bl.a. knyttet til  

 utilbørlig påvirkning fra interessenter  

 interessekonflikter og habilitet for ansatte og politikere og  

 kommunens ulike roller 

 

Vanlig arbeid med internkontroll og etablerte rutiner for å sikre en forsvarlig 

byggesaksbehandling har mange korrupsjonsforebyggende elementer i seg. Enkelte 

tiltak vil likevel være ekstra relevante for korrupsjonsforebygging. Et sentralt tiltak vil 

være å analysere den generelle og konkrete risikoen for korrupsjon, og å treffe 

kontrolltiltak basert på risikovurderingen.  

 

Forebyggende tiltak knyttet til personalet vil ha stor betydning, og likeså tiltak i 

saksbehandlingssystemet som kan begrense mulighetene for korrupsjon. Det kan være 

tiltak ved ansettelse, holdningsarbeid, arbeidsdeling, opprettelse og lukking av saker, 

tildeling av saker, tilgangskontroll og sporbarhet.   

 

Kontrolltiltak vil kunne omfatte både automatiske kontroller og manuelle kontroller. 

Eksempler på automatiske kontroller er ledernes og saksbehandlernes tilgang til og 

                                                      
37 Eksemplene er hentet fra Beskytt kommunen! – Håndbok i antikorrupsjon, utgitt av KS og 

Transparency International Norge 
38 Beskytt kommunen! – Håndbok i antikorrupsjon, utgitt av KS og Transparency International Norge 
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sporbarhet i saksbehandlings- og arkivsystemer. Eksempler på manuelle kontroller er 

rutiner for registering i dokumentasjonssystemer, arkivering og stenging av saker, 

sidemanns- og lederkontroll av saksgang og forslag til vedtak, kunderotasjon og rutiner 

for samarbeid. Rutiner for stikkprøver og oppfølging av kontrolltiltakene inngår også. 

 

Rådmannens internkontroll dekker ikke arbeidet i politiske organer. Også her er det 

behov for å forebygge korrupsjon, og kommunen bør ha vurdert risiko og truffet 

forebyggende tiltak. 

 

Revisjonskriterier 
 
På denne bakgrunn har vi utledet følgende revisjonskriterier til problemstillingene: 

 

I hvilken grad har Bamble kommune tiltak for å sikre riktig behandlingen av 

byggesaker? 

 

 Oppgaver og ansvar må være klart plassert, og myndighet må være delegert i 
tråd med reglementet.   

 

 Kommunen må sikre tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til behandlingen av 
byggesaker. 

 

 Det må gjennomføres risikovurdering av saksbehandlingen, som brukes til 
utarbeiding av tiltak for å sikre betryggende kontroll. 

 

 Kommunen må ha tiltak for å sikre ledelsesoppfølging av arbeidet med 
internkontroll. 
 

 Kommunen må ha tiltak for å sikre oppfyllelse av kravene til 
o habilitet 
o veiledningsplikt  
o saksbehandlingstid og foreløpig svar  
o saksutredning  
o begrunnelse 
o klagesaksbehandling 
o likebehandling 

 

 Kommunen må ha en strategi for tilsyn etter plan- og bygningsloven som 
omfatter lovpålagte prioriterte tilsynsområder. 
 

 Kommunen skal utarbeide rapporter fra tilsynsarbeidet: en årlig rapport over 
tilsynsvirksomheten og rapport i den enkelte sak.  
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I hvilken grad har Bamble kommune iverksatt korrupsjonsforebyggende tiltak i 

byggesaksbehandlingen? 

 Kommunen bør ha tiltak som bidrar til et godt kontrollmiljø, blant annet: 
o Kommunens etiske retningslinjer bør inngå i opplæringen av nyansatte 

og medlemmer i teknisk utvalget. 
o Byggesaksenheten og teknisk utvalg bør arbeide systematisk og jevnlig 

med etiske spørsmål knyttet til saksfeltet, f.eks. dilemmatrening. 
o Det må ligge til rette for varsling om arbeidet med byggesaker, rutinene 

må være kjent og det bør være en kultur for å kunne varsle.    
    

 Kommunen bør ha gjennomført en analyse av risiko for korrupsjon i 
byggesaksbehandlingen.  
 

 Kommunen bør ha risikoreduserende rutiner/tiltak knyttet til personale, f.eks. 
o tiltak ved ansettelse 
o retningslinjer for arbeidsforholdet som forebygger inhabilitet og 

rolleblanding 
o rutiner for vurdering av habilitet  
o rutiner for kunderotasjon  

 

 Kommunen bør ha risikoreduserende tiltak knyttet til saksbehandlingen.   
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Vedlegg 3: Metode og kvalitetssikring 
Generelt om forvaltningsrevisjon 
Forvaltningsrevisjon skal gjennomføres og rapporteres i henhold til god kommunal 

revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området, jf. forskrift om 

revisjon § 7. Denne rapporten er utarbeidet med grunnlag i RSK 001 Standard for 

forvaltningsrevisjon39. 

 

Med utgangspunkt i det oppdraget vi har fått fra kontrollutvalget, formulerer vi 

problemstillinger og utleder relevante revisjonskriterier, se vedlegg 2. Deretter 

kartlegger og beskriver vi kommunens systemer, praksis eller resultater på aktuelle 

områder. Dette blir så vurdert opp mot revisjonskriteriene. Vurderingene leder frem til 

konklusjoner og eventuelle anbefalinger. 

 

Den praktiske gjennomføringen 
Undersøkelsen er rettet mot kommunens byggesaksbehandling.  

 

Vi sendte oppstartsbrev 2. november til Bamble kommune. Forvaltningsrevisjonen 

startet opp ved oppstartsmøte 14.11.18.  

 

Datainnsamlingen har foregått fra midten av november og ut februar, med enkelte 

avklaringer i mars. Datagrunnlaget er intervjuer, en spørreundersøkelse til teknisk 

utvalg og dokumentgjennomgang. Data innsamlet via intervju er sendt dem som er 

intervjuet for bekreftelse. Vi har gjennomført oppsummeringsmøte i april med 

administrasjonen, som fikk faktadelen til gjennomlesning i forkant av møtet. 

Rapporten er sendt på høring til rådmannen 16.05.19 og rådmannens høringsuttale er 

i vedlegg 1. 

 

Innsamling og bearbeiding av data – valgte metoder 
Vi har gjennomført intervjuer med virksomhetsleder og saksbehandlere og hatt møte 

med to naboer og tiltakshaver i den ene saken vi har sett spesielt på. Det er laget 

referater som er sendt til de som vi har snakket med for gjennomlesning med mulighet 

for å korrigere feil/mangler. Vi har vært i kontakt med partene i den ene byggesaken 

etter anmodning fra kontrollutvalget. Under behandling av prosjektplan i sak 40/18 

                                                      
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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uttrykte kontrollutvalget muntlig ønske om at revisjonen tok kontakt med naboene for 

å høre dem. Revisjonen vurderte i denne saken at det ville være hensiktsmessig, men 

ønsket da også å få informasjon fra tiltakshaver i saken. Revisjonen har vært i kontakt 

med alle naboene med å gi tilbud om å møte revisjonen for å gi informasjon om saken. 

Partene i saken er ikke forpliktet til å gi revisjonen informasjon.  

 

Vi har hatt en spørreundersøkelse som er sendt faste og varamedlemmer av teknisk 

utvalg. Undersøkelsen ble sendt elektronisk til alle de 11 faste medlemmene og til 16 

av 17 varamedlemmer. Vi har vært i telefonkontakt med varamedlemmet som ikke fikk 

undersøkelsen elektronisk, for å få bekreftet at vedkommende ikke hadde deltatt på 

møte siste 12 måneder og ikke hadde kommentarer til undersøkelsen eller 

kommunens byggesaksbehandling.  

 

Spørreundersøkelsen var anonym. Alle skulle svare på om de var fast- eller 

varamedlem og om de hadde vært i møte siste 12 måneder. De som ikke hadde det, 

fikk ikke flere spørsmål, men en mulighet til å gi en kommentar. Spørsmålene i 

undersøkelsen ble sendt virksomhetsleder og leder av utvalget for gjennomlesning før 

den ble sendt ut. Det var spørsmål om bl.a. opplæringen, egen vurdering av 

saksfremleggene i utvalget og arbeid med etikk.  

 

Det er sendt tre påminnelser for undersøkelsen, og vi har også bedt leder av utvalget 

informere om undersøkelsen. Vi har fått 11 svar. Det er 7 av 11 faste medlemmer som 

har svart, noe som gir en svarprosent på 64. Det er fire av 17 varamedlemmer som har 

svart, en svarprosent på 24. Blant varamedlemmene som har svart er det to som ikke 

har vært på møter siste 12 måneder. Administrasjonen opplyser at det blant 

varamedlemmene er 7 som aldri har møtt i utvalget. 

 

Vi har bedt om å få rutiner/maler, retningslinjer og reglement som kommunen har på 

området, og har gått gjennom disse. Vi har også sett på tall i KOSTRA og sett på 

kommunens ressursbruk i forhold til andre kommuner. Når det gjelder antall søknader 

er det ikke tall for kommunegruppe 8, som er den gruppa Bamble tilhører. Kragerø 

tilhørere samme kommunegruppe og vi har derfor sammenlignet Bamble med 

Kragerø. I tillegg har vi tatt med tall for Porsgrunn, som er nabokommune med Bamble 

og Notodden, som er en kommune på omtrent samme størrelse. 

 

Vi ba også om å få lister over vedtak fattet i 2017 og 2018. Vi har fått lister over 3 ukers 

og 12 ukers saker med og uten krav om ansvarlig søker, søknader om rammetillatelser, 

vedtak i teknisk utvalg og lister over vedtak fra Fylkesmannen. Vi ba også om å få liste 

over klagesaker. Utover listen over saker som ble sendt Fylkesmannen, hadde ikke 

kommunen lister som viste klagesaker som kun var behandlet i kommunen. Vi har 
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derfor valgt å ta med klagesaker tilhørende de sakene som ble plukket fra de andre 

listene. Antall saker på listene og i utvalget vårt er vist under. Vi har valgt ut lavest 

andel saker blant sakene med 3 ukers frist, fordi dette er saker som generelt sett er 

mer kurante og dermed mindre risiko for feil. 

 

 FM* TU* 12 m ansv* 12 u ansv* Ramme 3 m ansv* 3 u ansv* 

På liste 12 100 81 143 29 88 80 

Valgt 4 12 10 10 4 6 5 

* FM=Fylkesmannen, TU=Teknisk utvalg, 12 m ansv=saker med 12 ukers frist og krav om ansvarlig søker, 

12 u ansv=saker med 12 ukers frist uten krav om ansvarlig søker, 3 viser tilsv. saker med 3 ukers frist. 

 

Totalt var det et utvalg på 51 saker, men fordi noen av sakene på listene over saker til 

utvalget og Fylkesmannen stod på flere lister, ble utvalget på 46 saker.  

 

I disse 46 sakene var det klage på vedtaket i 13 saker. En av disse 13 sakene omfattet 

flere vedtak som ble påklaget, slik at det totalt var 16 vedtak knyttet til behandling av 

klager. I seks av vedtakene ble kommunens vedtak omgjort, mens de resterende ble 

oversendt Fylkesmannen. 

 

Personopplysninger 
I forbindelse med denne forvaltningsrevisjonen har vi behandlet personopplysninger 

som navn og epostadresse til ansatte i kommunen og personer som har søkt eller 

kommet med merknader til de utvalgte byggesakene.  

 

Vårt rettslige grunnlag for å behandle personopplysninger er kommuneloven § 78, 

sjette ledd. 

 

Vi behandler personopplysninger slik det er beskrevet i vår personvernerklæring. 

Personvernerklæringen er tilgjengelig på vår nettside www.tekomrev.no.  

 

Pålitelighet og relevans 
Forvaltningsrevisjoner skal gjennomføres på en måte som sikrer at informasjonen i 

rapporten er relevant (gyldig) og pålitelig. Dataene som er samlet inn skal være 

relevante for problemstillingene, altså at en undersøker de forholdene 

problemstillingene handler om. Datainnsamlingen skal også gjennomføres så nøyaktig 

som mulig, slik at innholdet er til å stole på (pålitelighet). Både relevans og pålitelighet 

vurderes i forbindelse med kvalitetssikringen av forvaltningsrevisjonen. 

 

http://www.tekomrev.no/
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Vi har gjennomført flere tiltak for å sikre at dataene er relevante og pålitelige. Det er 

utarbeidet intervjuguider, som både bidrar til at vi får spurt om det som er relevant for 

revisjonen og styrker påliteligheten ved at vi sikrer at det er de samme temaene som 

blir belyst av flere av dem vi snakker med. De som er intervjuet, er sentrale personer 

på området.  

 

Vi har benyttet datatriangulering, dvs. at data er hentet fra flere kilder. Vi har fått 

informasjon fra flere ansatte og brukt ulike skriftlige kilder. Når det er samsvar mellom 

beskrivelser og data fra flere kilder, er dette et tegn på at dataene gir en riktig 

beskrivelse av det som undersøkes. Vi har også benyttet metodetriangulering, en 

kombinasjon av ulike metoder; intervju, spørreundersøkelse og 

dokumentgjennomgang. Når bildene vi finner ved bruk av de ulike metodene ligner 

hverandre, styrker det funnene vi har gjort. 

 

Vi har sendt ut påminnelser om spørreundersøkelsen for å sikre svarprosenten best 

mulig.  

 

Utvalget av saker er gjort tilfeldig, for å sikre en mest mulig representativt utvalg. I 

tillegg har vi sett på flere saker for å få god informasjon om praksis rundt 

forhåndskonferanser og tilsyn. Selv om vi har sett på en relativt liten andel av 

vedtakene, mener vi saksgrunnlaget med de tilleggsutvalg som er gjort er dekkende.  

 

Vi har tatt hensyn til de muligheter og begrensninger som ligger i datagrunnlaget, både 

dokumentgjennomgangen, intervjuene og spørreundersøkelsen. Vi mener derfor at de 

innsamlede dataene er relevante og pålitelige tilstrekkelig grad, som grunnlag for våre 

vurderinger og konklusjoner. 

 

God kommunal revisjonsskikk - kvalitetssikring 
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.  
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Vedlegg 4: Kart 
 
Nedenfor har vi satt inn tilsvarende kart som vist i figur 1, men hvor gårds og 

bruksnummer også er satt inn i tekstboks. 

 

 

  

27/135 

2 
27/122 

5 
27/133 

1 
27/27 

3 
27/303 

4 
27/8 

27/101 

4 
27/1 
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Leser du dokumentet elektronisk? 
 

For PC, android nettbrett eller Mac 
Dette er et PDF-dokument, som er lagt til rette for Adobe Acrobat Reader. Adobe 

Acrobat Reader gir pålitelig visning av PDF, og kan lastes ned gratis. 

 

Skal du finne noe raskt? 

Du kan se innholdsfortegnelsen til venstre på skjermen hvis du velger 

dette ikonet, som du kan klikke på til venstre i skjermen.  

Klikk på ønsket kapittel for å komme direkte dit i dokumentet.  

 

Du kan også søke etter ord i teksten. Tast Ctrl+F på PC, eller Cmd+F på Mac, og skriv 

inn ønsket ord i søkefeltet som dukker opp. 

 

 

Lese på iPad? 
På iPad kan du lese dokumentet i iBooks.  

Last ned rapporten fra e-posten, og åpne den i iBooks.  

 

 

 

 

Her kan du bla gjennom rapporten side for side, eller du kan 

hoppe til ønsket side ved å bruke sidevisning. Sidevisning velger du fra toppen av 

skjermen (feltet til venstre i ikonet). Det er også mulig å 

navigere fra innholdsfortegnelsen – det velger du også fra 

toppen av skjermen (feltet i midten av ikonet).  

 

 

 

Klikk her for å gå tilbake til forsiden. 
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