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Sammendrag
Denne forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i Larvik kommune, jf. sak 09/12 og
kommunestyret, jf. sak 041/12. Vi har undersøkt:

1. Forvaltes arealet i Larvik i samsvar med gjeldende areal- og reguleringsplaner?
2. I hvilken grad sikrer kommunen forsvarlig saksbehandling av byggesøknader?
3. I hvilken grad driver kommunen byggesakstilsyn i samsvar med plan- og bygningsloven?

Forvaltes arealet i Larvik i samsvar med gjeldende areal- og reguleringsplaner?
Omfanget av dispensasjonsvedtak i Larvik er ganske stort, jf. tabell 1 og 2. Samtidig viser våre funn at
de rutinene i Websak som skal sikre at administrasjonen kan følge med på omfanget av
dispensasjoner, ikke blir fulgt i tilstrekkelig grad. Den innsamlede informasjonen blir dermed
mangelfull og gir ikke en pålitelig oversikt over omfanget av dispensasjoner. De mer sikre kildene
som administrasjonen har tilgang til, blir ikke blir brukt til å følge med på omfanget av
dispensasjoner. Etter vår vurdering er det derfor vanskelig å se at Larvik kommune har god nok
oversikt til å vurdere om arealet forvaltes i samsvar med gjeldende areal- og reguleringsplaner.

I hvilken grad sikrer kommunen forsvarlig saksbehandling av byggesøknader?
Rutiner for forsvarlig saksbehandling
Rutinene i Larvik som skal sikre at byggesaksbehandlingen er i tråd med lovverket, synes å være
ivaretatt på de fleste områdene. Samtidig er det en viss risiko for at rutinene ikke i tilstrekkelig grad
sikrer forutsigbar, lik og effektiv saksbehandling på enkelte områder. Det gjelder rutinene med to
systemer i saksbehandlingen, rutinene som skal sikre overholdelse av tidsfrister, og rutinene for å
følge opp omgjorte klagesaker i planutvalget.

Tiltak for å sikre at rutinene blir fulgt
Byggesaksbehandlingen i Websak har en utforming som legger til rette for at saksbehandlerne kan
gjennomføre saksbehandlingen i tråd med rutinene. Det er i seg selv et tiltak for å sikre at rutinene
blir fulgt. Samtidig har saksbehandlerne såpass stor frihet når det gjelder å velge om og hvordan de
vil bruke sjekklista og malene, at det er en viss risiko for at administrasjonen ikke kan vite med
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sikkerhet at rutinene blir fulgt i alle saker. Denne risikoen blir noe forsterket ved at
byggesaksbehandlerne er delegert myndighet til å gjennomføre hele byggesaksprosessen og fatte
vedtak på egenhånd i en del saker.

I hvilken grad driver kommunen byggesakstilsyn i samsvar med plan- og bygningsloven?
Larvik kommune har en tilsynsstrategi som synes å være i tråd med lovverket. Vi kan imidlertid ikke
se at forskriftskravet om årlige tilsynsrapporter, er tilstrekkelig ivaretatt. Samlet sett mener vi derfor
at Larvik kommune har et byggesakstilsyn som bare delvis er i samsvar med rapporteringskravene i
plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter.

Anbefalinger
Vi anbefaler at rådmannen:





videreføre igangsatte tiltak for å styrke kommunens kunnskap om omfanget av
dispensasjonsvedtak,
iverksetter tiltak som reduserer fristoverskridelser i byggesaksbehandlingen,
iverksetter tiltak som reduserer risikoen for at saksbehandlingsrutinene ikke blir fulgt,
iverksetter tiltak som sikrer at tilsyn med byggesaker rapporteres i samsvar med lovkravene.

Skien 26. november 2013
Telemark kommunerevisjon IKS

Kirsti Torbjørnson
leder for forvaltningsrevisjon

Telemark kommunerevisjon IKS

Hildegunn Rafdal
prosjektleder
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1 Innledning

1.1 Bakgrunn og rammer
Forvaltningsrevisjon av byggesaksbehandling er vedtatt i «Plan for forvaltningsrevisjon og
selskapskontroll 2012-2015». Planen ble behandlet av kontrollutvalget i møte 7. feb. 2012 sak 09/12
og kommunestyret i møte 13. mars 2012, sak 041/12. Prosjektplan for byggesaksbehandling ble
sendt til kontrollutvalget 29. mars 2012.
Larvik er et pressområde for byggesaker. Kontrollutvalget ønsket derfor å se nærmere på
konsekvensene av økning i antall saker, og på vilkårene for likebehandling.
Hjemmel for forvaltningsrevisjon er gitt i kommunelovens § 77 nr. 4, jamfør forskrift om
kontrollutvalg kapittel 5 og forskrift om revisjon kapitel 3.

1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier
Rapporten omhandler følgende problemstillinger:
1. Forvaltes arealet i Larvik i samsvar med gjeldende areal- og reguleringsplaner?
2. I hvilken grad sikrer kommunen forsvarlig saksbehandling av byggesøknader?
3. I hvilken grad driver kommunen byggesakstilsyn i samsvar med plan- og bygningsloven?

Revisjonskriteriene1 i dette prosjektet er utledet fra kommuneloven, forvaltningsloven og plan- og
bygningsloven med tilhørende forskrifter. Kriteriene er angitt under hver problemstilling nedenfor,
og er nærmere omtalt i vedlegg 2 til rapporten.

1

Revisjonskriterier er en samlebetegnelse på de regler og normer som gjelder innenfor det området som skal
undersøkes. Revisjonskriteriene er basis for de analyser og vurderinger som revisjonen foretar, konklusjonene
som trekkes, og de er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere samsvar, avvik eller svakheter.
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1.3 Formelle sider ved byggesaksbehandlingen i Larvik – organisering,
personellressurser og delegasjon
Organisering og personellressurser
Under rådmannsnivået har Larvik kommunen 20 resultatenheter og en sentraladministrasjon2. En av
resultatenhetene kalles «Plan, Byggesak, Landbruk og Geodata». Den består at fire seksjoner, blant
annet arealplanseksjonen og byggesakseksjonen. Slik presenterer de to seksjonene seg på
kommunes nettsider:


Arealplanseksjonen behandler Kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner samt
kommunale og private reguleringsplaner.



Byggesaksseksjonen behandler byggesøknader og søknader om deling av grunneiendom,
samt søknad om utslipp fra separate avløpsanlegg, mudring og graving i forurenset grunn.

Byggesakseksjonen har 14 ansatte. Det er en leder, en sekretær og 12 saksbehandlere. Seksjonen
består av ingeniører, jurister, sivilarkitekter, byggmestere m.m. som i gjennomsnitt har vært ansatt i
7-8 år.

Delegasjoner
Kommunens delegasjonsreglement ble sist vedtatt av kommunestyret i KST 068/08. Myndighet etter
plan- og bygningsloven delegeres til planutvalget. I følge kommuneloven § 39 nr. 2 skal
delegasjonsreglementet vedtas innen 31. desember året etter at nytt kommunestyret er konstituert.
Kommunestyret har ikke vedtatt nytt delegasjonsreglement etter 2008.
Kommunestyret har delegert myndighet til rådmannen. Rådmannen har videredelegert myndighet til
resultatenhetslederne, herunder resultatenhetslederen (RE-leder) for Plan, Byggesak, Landbruk og
Geodata, vedtatt 22.01.09 og sist revidert 30.04.13. RE-lederen har videredelegert til
seksjonslederne, herunder lederen for byggesakseksjonen. jf. dokument vedtatt 26.08.09 og revidert
27.05.10. Seksjonsleder har delegert videre til navngitte saksbehandlere, jf. dokument datert
31.05.10.
Den delegerte myndigheten er som hovedmønster delt i tre deler – økonomi og budsjett,
personalsaker, og faglige spørsmål. I faglige spørsmål har lederen og saksbehandleren i
byggesakseksjonen myndighet til å fatte ikke-prinsipielle vedtak etter de lovene som regulerer
seksjonens portefølje. Myndigheten er begrenset i større dispensasjonssaker. I
delegasjonsreglementet står det at: «Søknader som er betinget av dispensasjon fra vedtatt plan for å
kunne godkjennes – og som skal til uttalelse hos regional myndighet – avklares med seksjonsleder.»

2

Denne organisasjonsmodellen var gjeldende sommeren 2013. Vi er kjent med at Larvik kommune har startet
en omorganiseringsprosess.
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Typiske eksempler på slike søknader, er strandsonesaker og saker om fradeling av tomt til
boligformål der det er spredt boligbygging i LNF-områder3.

1.4 Avgrensing
Vi skal se nærmere på den objektive kvaliteten på byggesaksbehandlingen etter plan- og
byggingsloven og byggesaksforskriften. Vi vurderer ikke hvordan innbyggerne opplever
saksbehandlingen. Innenfor denne type saksbehandling er det ikke nødvendigvis sammenheng
mellom opplevd kvalitet og den kvaliteten som kan vurderes etter mer objektive kriterier.
Avslutningsvis vil vi se nærmere på hvordan Larvik ivaretar sin tilsynsplikt i byggesaker. Men vi
utelater øvrige tiltak knyttet til ulovlighetsoppfølging.
Undersøkelsesperioden er hovedsakelig fra juli 2010 til juni 2013. I enkelte tabeller begrenses
undersøkelsestidsrommet ytterligere. Det har sammenheng med hvor tilgjengelig informasjon er og
hvor tidkrevende det er å fremskaffe den.

1.5 Metode og kvalitetssikring
For å danne oss et oppdatert og riktig bilde av byggesaksbehandlingen i Larvik, har vi brukt ulike
metoder for datainnsamling. Vi har intervjuet leder og saksbehandlere i Byggesaksesjonen. Videre
har vi intervjuet lederen for Servicesenteret.
Vi har gjennomgått dokumenter som på ulike måter omhandler byggesaksbehandling i Larvik. For
mer utfyllende presentasjon av metode og kvalitetssikring, se vedlegg 3.

1.6 Høring
Rapporten ble sendt på høring 16. oktober 2013, og vi mottok høringssvar fra rådmannen 11.
november 2013. I høringsperioden har vi hatt e-post- og telefonkontakt med enhetsleder Hege Eick
og seksjonsleder Jan Bergan. Som en følge av denne kontakten er det gjort mindre endringer i
faktafremstillingen. Høringen har ført til presiseringer når det gjelder vår omtale av
Byggesaksrapporten. Videre har vi tydeliggjort hva vi mener med byggesaksbehandlernes
handlingsrom i saksbehandlingen. Rådmannens høringsuttalelse er tatt med i sin helhet i vedlegg 1.

3

LNF er en forkortelse for «Landbruks-, natur- og friluftsområder»
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2 Om forvaltning av areal- og reguleringsplaner
Forvaltes arealet i samsvar med gjeldende areal- og reguleringsplaner?

Revisjonskriterier
1. Kommunen skal som hovedregel ikke gi dispensasjon fra lover eller areal- og
reguleringsplaner.
2. Kommunen bør ha rutiner som sikrer at de følger med på omfanget av dispensasjonsvedtak.

2.1 Fakta om planverket og om dispensasjonsvedtak
Plan- og bygningsloven legger til grunn at det skal være tungtveiende grunner til å fatte beslutninger
som fraviker vedtatte planer – altså gi dispensasjon. For å vurdere om arealet i en kommune
forvaltes i tråd med gjeldende areal- og reguleringsplaner, har vi sett nærmere på
dispensasjonspraksisen i Larvik.
Nedenfor vil vi presentere det overordnede planverket i Larvik. Så ser vi på antall areal- og
reguleringsplaner, og sammenlikner med andre nærliggende kommuner.
Deretter ser vi på omfanget av dispensasjonsvedtak fattet av byggesakseksjonen og planutvalget, og
gjennomgår kommunens rutiner for å følge med på omfanget av dispensasjonsvedtak.

2.1.1 Overordnet planverk
Larvik kommune har i nåværende kommunestyreperiode laget et planprogram som beskriver
hvordan rulleringen av kommuneplanens samfunns- og arealdel skal gjennomføres. Den nåværende
samfunnsdelen ble vedtatt av kommunestyret 22. mai i år, og gjelder for 2012-2020. I samme møte
vedtok kommunestyret å starte arbeidet med rullering av arealdelen. Nåværende arealplan gjelder
for 2010 - 2022.
Larvik har også en kommunedelplan for Larvik by og en for Stavern by. Begge gjelder for perioden
2006-2018. Kommunestyret har vedtatt at disse planene skal rulleres parallelt med kommuneplanens
arealdel. Videre har Larvik flere tematiske kommunedelplaner knyttet til sykkeltrafikk, fysisk aktivitet,
idrett og friluftsliv, E18 og Vestfoldbanen, samt en egen kommunedelplan om steinressursene i
kommunen.
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I Larvik er alle vedtatte planer og planer under utarbeidelse tilgjengelig elektronisk på kommunes
nettsider. Videre har kommunen lagt ut en «Oppstartspakke reguleringsplan», til veiledning for
aktører som ønsker å fremme private reguleringsforslag. Vi har fått opplyst at om lag 80-90 prosent
av reguleringsplanene blir fremmet som private forslag.
Servicesenteret deler ut plankart, situasjonskart og reguleringsplan til dem som etterspør slike
opplysninger i papirversjon.

2.1.2 Antall areal- og reguleringsplaner
Planseksjonen i kommunen opplyser at per juni 2013 har Larvik 766 gjeldende reguleringsplaner.
Til sammenlikning har Porsgrunn kommune 349 gjeldende reguleringsplaner, Tønsberg har 401 og
Sandefjord har om lag 375.

2.1.3 Omfanget av dispensasjoner
De fleste byggesaker i Larvik behandles av byggesakseksjonen på administrativt nivå og/eller
planutvalget på politisk nivå. Vi ønsket å få en samlet oversikt over antall saker de har behandlet i en
avgrenset tidsperiode. Videre ønsket vi å se nærmere på hvor mange av disse sakene som inneholdt
dispensasjonsvedtak, jf. hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-24.

4

I plan- og bygningsloven § 19-2 står det: «Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra
bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. (…) Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal
det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. (…) Ved
vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig
vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når
en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.»
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Tabell 1 – oversikt over saker behandlet i byggesakseksjonen5
Totalt antall saker

Juli - desember 2010

561

Andelen saker med
dispensasjonsvedtak, jf.
hjemmel i plan- og
bygningsloven § 19-26
115

Andelen saker med
dispensasjonsvedtak, i prosent7

2011

13208

269

20,4 %

2012

1280

245

19,1 %

Januar - juni 2013

534

123

23,0 %

20,5 %

Kilde: Sakspapirene til planutvalget

I den oransje kolonnen til venstre ser vi totalt antall behandlede saker i byggesakseksjonen etter at
ny plan- og bygningslov trådde i kraft. Antall saker i denne perioden er nokså stabil. Samtidig ser vi at
det ble behandlet flest saker i 2011.
I den rosa kolonnen i midten ser vi andelen dispensasjonsvedtak etter pbl. § 19-2.
I den grønne kolonnen til høyre ser vi at prosentandelen av dispensasjonsvedtak har holdt seg stabilt
gjennom nesten hele perioden. Våren 2013 ser vi en viss økning.
I Årsevaluering 2012 rapporterer byggesakseksjonen følgende om arbeidet med dispensasjonssaker:
«Larvik har 4800 hytter, hvorav flere ligger i byggeforbudsbeltet langs sjøen. Alle hyttesøknader her,
hva enten det gjelder erstatningshytter eller tilbygg og påbygg skal til uttalelse til fylkesmannens
miljøvernavdeling før kommunen kan fatte endelig vedtak. Det skal bemerkes at prosessen knyttet til
behandlingen av dispensasjonene gjør disse sakene tidkrevende sammenlignet med søknader om

5

For å danne oss et bilde av omfanget av totalt antall saker, og saker der byggesakseksjonen har gitt
dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2, har vi gjennomgått sakspapirene til planutvalget. Til hvert
planutvalgsmøte har byggesakseksjonen utarbeidet en samlet liste over alle saker de har behandlet siden
forrige møte. Vi har gått gjennom disse listene fra 3.kvartal 2010 til og med 2. kvartal i 2013. Vi har telt opp
totalt antall saker. Videre har vi telt opp hvor mange av disse sakene som inneholder dispensasjonsvedtak.
6

I noen få saker er det gitt flere dispensasjoner. Vi har valgt å telle en dispensasjon i hver sak. Det kan være
noe av forklaringen på antall dispensasjonssaker ligger noe høyere i Statistisk sentralbyrå(heretter SSB) sine
oversikter for Larvik enn det som fremkommer i tabell 1.
7

I følge SSB gis det langt flere dispensasjoner fra planbestemmelser enn fra byggesaksbestemmelser.

8

I rapporteringen for 2011 fra administrasjonen til politisk nivå står det at byggesakseksjonen behandlet 1335
saker i 2011, jf. Årsevaluering 2011. Vi er ikke kjent med hvorfor antall saker rapportert til planutvalget, som vi
bruker i tabell 1, og rapportert antall saker i Årsevalueringen er forskjellig.
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boliger og næringsbygg i planavklarte områder. God veiledning til søker i tidlig fase har redusert
konfliktnivået og forenklet saksbehandlingen av hyttesakene i strandsonen.»

Tabell 2 – oversikt over vedtak fattet i planutvalget i 20129
Foreslåtte
vedtak fra
administrasjonen
Totalt antall
saker foreslåtte
vedtak

Andelen
foreslåtte
dispensasjonsvedtak, jf.
hjemmel i
plan- og
bygningsloven
§ 19-2

Andelen
dispensasjonsvedtak i
prosent

99

37

37,4 %

Kilde: Sakspapirene til planutvalget for 2012

Fattede
vedtak i
Planutvalget
Totalt
antall
vedtak

99

Andelen
dispensasjonsvedtak, jf.
hjemmel i
plan- og
bygningsloven
§ 19-2

Andelen
dispensasjons
-vedtak i
prosent

64

64,7 %

10

I de rosa kolonnene til venstre ser vi at administrasjonen la fram 99 saker til første gangs behandling
for planutvalget i 2012. I 37 av sakene foreslo administrasjonen at planutvalget ga dispensasjon fra
lovbestemmelser eller planer. Andelen i prosent utgjør om lag 37 prosent.
I de oransje kolonnene til høyre ser vi at planutvalget fattet vedtak i 99 saker til første gangs
behandling. I 64 av sakene – eller i nesten 65 prosent av sakene – ble det gitt dispensasjon fra
lovbestemmelser eller planer.

2.1.4 Rutiner for å følge med på omfanget av dispensasjoner
I dette punktet ser vi nærmere på hvordan dispensasjonene blir registrert og hvor tilgjengelig
opplysninger om dispensasjoner er.

9

For å danne oss et bilde av omfanget av saker der planutvalget har gitt dispensasjon etter plan- og
bygningsloven § 19-2, har vi gjennomgått alle byggesaker som har vært til behandling i planutvalget i 2012. Vi
har telt opp antall saker som har vært til førstegangs behandling, og hvor det er fattet vedtak. Videre har vi telt
opp hvor mange saker som inneholder dispensasjoner. Vi teller ett dispensasjonsvedtak per sak.
10

Tabellen omfatter ett år. Det er derfor viktig å tolke tallene med forsiktighet. Det er usikkert om dette året
skiller seg ut fra tidligere år, eller om disse tallene gir et bilde som gjelder for en lengre tidsperiode.
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Byggesaksbehandlerne arbeider innenfor to elektroniske systemer. Websak er kommunens
saksbehandlingssystem og omfatter all saksbehandling i kommunen. I tillegg finnes det et internt
hjelpesystem i byggesakseksjonen som kalles Byggesaksrapporten. I pkt. 3.1 vil vi beskrive disse
systemene i større detalj. Her er de tatt med for å vise hvordan Larvik registrerer dispensasjoner fra
lovverk og fra gjeldene areal- og reguleringsplaner.
I Websak skal saksbehandlerne skrive i saksoverskriften og i en egen rubrikk om et vedtak er fattet
med dispensasjon fra lov- eller planverk. En saksbehandler opplyser at dette i praksis har blitt
gjennomført bare i begrenset grad. Basert på stikkprøvekontroll av oss, viser det seg vanskelig å
hente ut riktige oversikter over dispensasjonsvedtak i byggesaker i Websak.
I Byggesaksrapporten registreres innkomne henvendelser som krever vedtak/oppfølging 11 – med
andre ord ikke alle innkomne og utgående dokumenter i en sak slik som i Websak. Det er likevel slik
at det skal registreres i Byggesaksrapporten om et vedtak er fattet i henhold til lov- og planverk, eller
om det er gitt dispensasjon fra plan. Øvrige vedtak skal registreres i en samlerubrikk kalt «Annet.»
Basert på våre stikkprøver, ser det ut til at de fleste vedtakene i annet-rubrikken, er gitt med
dispensasjon fra plan- og bygningsloven og annet lovverk.
I forbindelse med den årlige rapporteringen til SSB/Kostra12, lager Byggesakseksjonen en oversikt
over antall saker som kommunen har behandlet når det gjelder søknader med dispensasjon fra
byggesaksbestemmelsene og søknader med dispensasjon fra planbestemmelsene. Rapporteringen
bygger på registeringene i Byggesaksrapporten. I intervju får vi opplyst at informasjonen som sendes
til Kostra i liten grad blir brukt til å vurdere/kvalitetssikre egen virksomhet på en systematisk måte.
Samtidig har selve innsamlingen og sammenstillingen av alle opplysningene i Kostra en viss betydning
for vurdering/refleksjon av eget arbeid. Seksjonsleder sier i høringsrunden: «Faktum er for det første
at KOSTRA-rapporteringer for byggesak senere år har vært relativt tidkrevende og krevd involvering
av så vel seksjonsleder som saksbehandlere (…). Dernest, gjennomgangen/opptellingen på de ulike
områdene våre – bl.a. de forskjellige typer dispensasjoner, tilsyn, pålegg og omfanget av dem – har
samtidig gitt seksjonens ansatte en oversikt over porteføljen vår og en viss pekepinn på retningen vi
arbeider.»
Det er etablert en egen rutine for å knytte sammen et dispensasjonsvedtak med den planen det er
gitt dispensasjon fra. Rutinen er slik at en saksbehandler i planseksjonen henter opplysninger om
dispensasjonsvedtak fra Websak13, og kopler deretter vedtaket til riktig plan. Helt konkret betyr det

11

Det kan være en sak som krever ett vedtak eller en oppfølging, eller en sak som inneholder flere
henvendelser hver for seg krever vedtak/oppfølging. Det sistnevnte skjer når byggesakseksjonen mottar f.eks.
først en rammesøknad, så en endringssøknad, deretter en igangsettingssøknad osv. i samme sak.
12

KOSTRA er en forkortelse for KOmmune-STat-RApportering. Årlig sender hver kommune en lang rekke
opplysninger om alle deler av sin virksomhet. Opplysningene sendes til SSB og er elektronisk tilgengelige.
13

Dette forutsetter at dispensasjonsvedtak er registrert riktig i Websak, jf. punktet ovenfor.
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at når en er inne i en elektronisk versjon av en areal- eller reguleringsplan, skal en kunne se hvilke
dispensasjonsvedtak som er gitt i henhold til denne planen.
Vi får opplyst at registeringen av dispensasjonsvedtak i den planen det er dispensert fra, ennå er i en
oppbyggingsfase og at ikke alle byggesaksbehandlere registrerer dette på riktig måte. En sier:
«For at dette skal fungere (registeringen av dispensasjoner), er vi avhengig av at alle
byggesaksbehandlerne registrerer det riktig i Websak og i Byggesaksrapporten.»
I høringsrunden fikk vi opplyst at i september fikk alle saksbehandlere i byggesakseksjonen ny
opplæring i hvordan dispensasjonsvedtak skal registreres i Websak, slik at Arealplanseksjonen kan
kople vedtaket til riktig areal- eller reguleringsplan. Samtidig ga seksjonsledelsen tydelige signaler om
at dette skal være rutinen.
Vi får opplyst at hensikten med en sammenkopling mellom planverk og dispensasjonsvedtak, er å
bistå saksbehandlere i deres arbeid med å vurdere dispensasjonssøknader. Videre kan det gi
innbyggerne er indikasjon på hvilke type saker det er realistisk å søke dispensasjon om.

2.2 Revisors vurdering
Kommunen skal som hovedregel unngå dispensasjonsvedtak
Omfanget av dispensasjonsvedtak i byggesakseksjonen lå jevnt på rundt 20 prosent i hele
treårsperioden, jf. tabell 1.
Etter vår vurdering er omfanget såpass stort, at seksjonen bør se nærmere på sin
dispensasjonspraksis, eventuelt se nærmere på årsakene til at det gis dispensasjon i et slikt omfang.
I tabell 2 så vi at forslåtte dispensasjonsvedtak fra administrasjonen lå på 37 prosent, og andelen
dispensasjonsvedtak i planutvalget lå på 65 prosent i det undersøkte året.
Etter vår vurdering er det vanskelig å se at omfanget av dispensasjonsvedtak i planutvalget er i tråd
med føringene i plan- og bygningsloven, når lovgiver har lagt vekt på at kommunen bør unngå
dispensasjonsvedtak.

Kommunen bør følge med på omfanget av dispensasjonsvedtak
Rådmannen skal kunne ha betryggende kontroll med at vedtatt areal- og reguleringsplaner er
bindende, jf. krav i kommuneloven og plan- og bygningsloven.
Opplysninger og kunnskap om omfanget av dispensasjonsvedtak totalt sett og knyttet til den enkelte
plan, bør derfor være pålitelige og lett tilgjengelige.
Vi har sett at Larvik kommune registrerer vedtak i bygge- og delesaker fattet med dispensasjon på
flere måter. I følge rutinene skal alle dispensasjonsvedtak registreres i saksbehandlingssystemet
Websak. Basert på vår stikkprøvekontroll og utsagn fra ansatte, mener vi at denne registeringen er
mangelfull.
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Videre er det en etablert rutine for at dispensasjoner fra plan skal registreres i Byggesaksrapporten.
Selv om den kun skiller ut dispensasjoner fra planbestemmelsene, og plasser dispensasjoner fra
byggesaksbestemmelsene i en samlekategori kalt Annet, mener vi at denne registeringen er bedre
enn i Websak.
Byggesakseksjonen rapporterer årlig til SSB/Kostra om totalt antall behandlede dispensasjoner.
Kostrarapporteringen gir etter vår vurdering byggesakseksjonen en ganske god tilgang til pålitelig og
tilgengelig informasjon om antall dispensasjonsvedtak totalt sett. Seksjonen har imidlertid ikke
samlet og systematisert disse opplysningene, slik at de kan følge med på omfanget av
dispensasjoner.
Larvik har rutiner for å kople sammen ett dispensasjonsvedtak med den planen det er dispensert fra.
Dette synes å være en god rutine. Imidlertid har den foreløpig begrenset nytteverdi, fordi
opplysninger om dispensasjonsvedtak har blitt mangelfullt registrert i Websak. Vi kan derfor
vanskelig se at kommunen har tilgang til pålitelig informasjon på dette området per i dag. Vi ser
positivt på at byggesakseksjonen selv har tatt tak i dette, og fra i høst har gjennomført ny opplæring
og skjerpet rutinen med å registrere dispensasjonsvedtakene riktig i Websak.
Når omfanget av dispensasjonsvedtak er ganske stort, og når innsamlet data ikke blir brukt til å følge
med på omfanget av dispensasjoner eller rutinene for å følge med på omfanget av dispensasjoner
ikke synes å gi tilstrekkelig pålitelig informasjon, er det vanskelig å vite om Larvik kommune vet om
arealet forvaltes i samsvar med gjeldende areal- og reguleringsplaner.
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3 Om saksbehandling av byggesøknader
I hvilken grad sikrer kommunen forsvarlig saksbehandling av byggesøknader?

Revisjonskriterier
1. Rutinene i Larvik skal sikre forutsigbar, lik og effektiv byggesaksbehandling.
2. Larvik kommune skal sikre at disse rutinene blir fulgt.

3.1 Fakta om byggesaksbehandling i Larvik kommune
Forvaltningsloven og plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter gir regler for hvordan en
forsvarlig byggesaksbehandling skal være. Vi vil først beskrive byggesaksbehandlingen i Larvik
kommune. Deretter vil vi se nærmere på hvordan rutinene for byggesaksbehandlingen i Larvik sikrer
at reglene blir fulgt. Mer konkret vil vi se på om rutinene sikrer en effektiv, forutsigbar og lik
byggesaksbehandling. Vi vil også se nærmere på hvordan kommunen sikrer at disse rutinene blir
fulgt.

3.1.1 Beskrivelse av byggesaksbehandlingen
Servicesenteret
Servicesenteret har ansvar for det som heter «Byggesak over disk», sammen med en saksbehandler
fra byggesakseksjonen. Dette er en egen sakbehandlingssløyfe for enkle byggesøknader. Målet er at
slike søknader skal kunne avgjøres i løpet av dagen/døgnet. Saksbehandlingen starter hos
Servicesenteret, som går igjennom innleverte søknader i henhold til en egen sjekkliste. Hensikten er
å sjekke om søknaden er helt kurant og kan behandles i løpet av timer. Dersom ja, legges søknaden
og sjekklista inn til byggesaksbehandler som sitter i Servicesenteret fire dager i uken. Vedkommende
skal vurdere om søknaden er kurant nok til å bli behandlet av ham. Når det er fattet vedtak, blir
saken levert til journalføring. Ordningen med «Byggesak over disk» startet 1.1.2011. Om lag 100
byggesøknader blir behandlet på denne måten hvert år.
Byggesakseksjonen
For saksbehandlerne i byggesakseksjonen starter en sak med at en sjekkliste14 dukker opp. Deretter
ledes saksbehandleren gjennom saksbehandlingen trinn for trinn med lenker til aktuelle maler. Det
er mulig å bevege seg frem og tilbake mellom trinnene. Saksbehandleren kan fritt velge om han/hun

14

I vedlegg 4 ligger hele sjekklisten.
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vil bruke malene eller ikke i den forstand at det ikke er lagt inn krav om at enkelte punkter må fylles
ut, før systemet tillater ham/henne å gå videre. Det er den enkelte saksbehandler som vurderer
hvilke maler som skal brukes, og har ansvar for at alle opplysninger blir ført på riktig sted.
Websak inneholder om lag 25 maler for byggesaksprosessen og for ulike typer vedtak i byggesaker.
Malene for saksbehandlingsprosessen omfatter sjekkliste for innkommet søknad, referat fra
forhåndskonferanse og oversendelsesbrev til andre myndigheter for uttalelse. Det er også laget
maler for foreløpig svar og for mangelbrev15. Vedtaksmalene omfatter alle typer vedtak som
seksjonen har myndighet til å fatte. Det gjelder tillatelse eller avslag på søknader med ansvar eller
uten ansvar16. Videre gjelder det tillatelse eller avslag på søknader om rammetillatelse,
igangsettingstillatelse, endringstillatelse, midlertidig brukstillatelse og ferdigattest.
Videre finnes det maler for utforming av saker som skal behandles i planutvalget. Det gjelder i
hovedsak maler for klagebehandling, og maler med forslag til avslag eller tillatelse i omfattende, mer
prinsipielle og/eller politisk utfordrende byggesøknader.
Rutiner for behandling av dispensasjonssøknader
Sjekklista inneholder flere rubrikker som gjør at saksbehandleren må vurdere om det må søkes om
dispensasjon fra planer eller bestemmelser. I tillegg skal saksbehandlerne konkret vurdere om det er:
«Behov for dispensasjon?» I samme rubrikk skal det sjekkes om: «Er naboer varslet om dette?»
Dersom svaret er ja på spørsmålet om behov for dispensasjon, må saksbehandler først sjekke om det
foreligger en dispensasjonssøknad og om den er nabovarslet. Videre må vedkommende vurdere om
han/hun kan fatte en dispensasjonsavgjørelse selv, eller om seksjonsleder skal avklare saken, jf.
delegasjonsreglementet.
Forholdet mellom Websak og Byggesaksrapporten
Tidligere brukte byggesakseksjonen kun Websak i byggesaksbehandlingen. Seksjonen opplevde at
Websak ikke ga tilstrekkelig oversikt over deres virksomhet, og ønsket å videreutvikle dette

15

Mangelbrev sendes til søkere når søknaden er mangelfull, F.eks. kan det mangle undertegnede
nabovarsellister, eller søknad om dispensasjon. Vi får opplyst mangelbrev brukes når det er større mangler. Er
det få og små mangler, tar saksbehandler kontakt via telefon eller e-post, og ber vedkommende ettersende
opplysningene.
16

Søknad med ansvar er en forkortet versjon av plan- og bygningsloven §§ 20-1 som sier at: «Søknad, utførelse
og kontroll av tiltak (…) skal forestås av foretak med ansvarsrett…». Slike foretak har en nasjonal og/eller en
lokal godkjenning som viser at de er kvalifisert til å påta seg oppgaven som ansvarlig søker, prosjekterende,
utfører eller kontrollør av et byggetiltak. Dette gjelder vanligvis i større byggeprosjekter.
Søknad uten ansvar er en forkortet versjon av plan- og bygningsloven § 20-2 som sier at tiltakshaver kan selv
stå ansvarlig for byggetiltaket. Dette er søknadspliktige tiltak, men de er mindre i omfang og kompleksitet enn
søknader etter pbl. § 20-1.
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saksbehandlingssystemet. De sjekket med programvareleverandøren, men fikk vite at det ikke var
mulig. Byggesakseksjonen valgte da å utvikle Byggesaksrapporten. Vi får opplyst at den den gir en
samlet oversikt over hele saksporteføljen i seksjonen. Den viser hvilke saker hver saksbehandler
jobber med, og den gjør det enkelt å følge med på saksbehandlingsfrister.
Å ha to systemer – ett saksbehandlingssystem og ett hjelpesystem – betyr at saksbehandlerne må
veksle mellom dem gjennom saksbehandlingen. Alle innkomne dokumenter til byggesakseksjonen
blir først registrert i Websak. Henvendelser som krever vedtak/opfølging registreres i tillegg i
Byggesaksrapporten. Helt konkret er rutinen at en byggesaksbehandler går inn i Websak hver
morgen, og tar ut nye byggesaker og legger dem inn i Byggesaksrapporten. Derfra skal hver
saksbehandler selv hente saker. Saksbehandlerne gjør all saksbehandlingen i Websak. Samtidig
registreres ulike typer opplysninger underveis i saksgangen i Byggesaksrapporten. En saksbehandler
gir følgende eksempel på vekslingen mellom Websak og Byggesaksrapporten:
«Når en søknad er mangelfull eller skal på høring, sender vi utgående brev fra Websak. Deretter må
vi inn i Byggesaksrapporten å stoppe tidsregistreringen. Når vi får inn det som mangler eller et
høringssvar, så må vi inn i Byggesaksrapporten å starte tidsregistreringen igjen. Så gjør du ferdig
saken i Websak. Så går du inn i Byggesaksrapporten igjen og registrerer den som ferdig.»
En saksbehandler sier om forholdet mellom Websak og Byggesaksrapporten: «Vi har hatt
Byggesaksrapporten i litt over to år. Det har tatt tid å vende seg til å jobbe att og fram mellom
Websak og Byggesaksrapporten. Det blir en del registeringer her og der, og noen ganger er det til og
med den sammen informasjonen. Det blir mange tastetrykk for å forflytte seg mellom de ulike
systemene og dokumentene. Det er kanskje i Websak at utfyllinger og registeringer oppleves som
tidkrevende og unødig – ja som dobbeltarbeid. Samtidig trenger vi begge systemene.

3.1.2 Beskrivelse av rutinene
Seksjonslederen sier: «En del vurderinger i byggesaksbehandlingen bygger på skjønn, men selve
saksbehandlingen skal følge en fastlagt rutine.»
Rutiner for å ivareta veiledningsplikten
For de fleste som ønsker å søke om et byggetiltak, så starter kontakten med kommunen i
Servicesenteret. Servicesenteret gir blant annet generell rådgivning til innbyggerne om hvordan de
skal fylle ut alle typer byggesøknader17. Videre deler de ut lister for nabovarsel og oversikter over
plankart, situasjonskart eller reguleringsplaner som gjelder i søkeområdet. Servicesenteret tar i mot
henvendelser ansikt-til-ansikt, på telefon, e-post og chat. Disse oppgavene har ligger til
Servicesenteret siden oppstarten i 1998.

17

Larvik kommune bruker søknadsmaler utarbeidet av Direktoratet for byggkvalitet.
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I Årsevaluering 2011 står det at Servicesenteret hadde totalt 20 900 henvendelser. 8000 av dem
omhandlet byggesaker. I 2012 var det 22 000 henvendelser, hvorav 8500 gjaldt byggesaker.
Det sitter en byggesaksbehandler i Servicesenteret fire dager i uken. Folk som vil søke om byggetiltak
kan gå direkte til ham og be om råd og veiledning.
Det er vanlig at byggesaksbehandler gir råd og veiledning i de sakene de har ansvar for.
Saksbehandlerne vil også besvare alle henvendelser som settes over fra Servicesenteret. Videre vil de
følge opp alle skriftlige henvendelser med ønske om forhåndskonferanse.
I de tilfellene byggesakseksjonen mottar mangelfulle søknader om større og/eller viktige byggetiltak,
kan de innkalle til forhåndskonferanse. Den som søker kan også be om en slik konferanse18. I slike
møter skal kommunen signalisere hva som er det sannsynlige utfallet av en søknad, og samtidig
understreke at en forhåndskonferanse ikke legger føringer på det endelige vedtaket.
Rutiner for å sikre foreløpig svar
Vi får opplyst at saksbehandler sender foreløpig svar i alle saker som ikke krever vedtak innen tre
uker. Det ligger en egen mal for foreløpig svar i Websak. Byggesaksrapporten teller hvor mange
dager hver henvendelse som krever vedtak har vært til behandling i seksjonen, og angir med
fargekode når fristen for å gi foreløpig svar nærmer seg.
Rutiner for å sikre at søknaden er fullstendig og at saken blir tilstrekkelig utredet
En ny byggesak i Websak starter som før nevnt med en sjekkliste. Sjekklista inneholder ca. 30
punkter, herunder spørsmål om nabovarsel, om tiltaket er i samsvar med planformål/bestemmelser,
om det er behov for dispensasjon, om tiltaket er i strandsonen, om det gjelder kulturminner, om det
er behov for ny avkjørsel osv. (for mer informasjon om sjekklista, se vedlegg 4) For hvert punkt skal
saksbehandleren krysse av for «sjekket», «mangler» eller «ikke aktuelt». I tillegg er det et
merknadsfelt.
Ett punkt i lista handler om å sjekke om søknaden skal sendes for å innhente tillatelse, samtykke eller
synspunkter fra berørte sektormyndigheter. Vi kan ikke se at det ligger føringer i sjekklista som
tydeliggjør hvilke saker som skal til hvilken myndighet.
Vi har gjort stikkprøvekontroll av om sjekklista blir brukt, og funnet at den ikke blir brukt i alle saker.
Seksjonslederens kommentar til dette er at det er ønskelig at sjekklista brukes i alle saker, men at det
må være en skjønnsmessig vurdering hos den enkelte saksbehandler hvor omfattende den skal fylles
ut.

18

I plan- og bygningsloven § 21-1 står det at: «For nærmere avklaring av rammer og innhold i tiltaket kan det
holdes forhåndskonferanse mellom tiltakshaver, kommunen og andre berørte fagmyndigheter. Andre berørte
kan også innkalles. Forhåndskonferanse kan kreves av tiltakshaver eller plan- og bygningsmyndighetene.»

Telemark kommunerevisjon IKS

14

_________________________________Byggesaksbehandling i Larvik kommune - rapport nr. 709005

Rutiner for å overholde tidsfrister
Plan- og bygningsloven inneholder bestemmelser om saksbehandlingsfrister i noen typer
byggesaker19.
Byggesakseksjonen i Larvik har et system som følger med på hvor mange dager hver henvendelse
som krever vedtak har vært til behandling. Byggesaksrapporten har som før nevnt en egen kolonne
som teller dette. Kolonnen skifter farge når en frist nærmer seg. I tillegg til frist for foreløpig svar,
gjelder det saker med 3-ukersfrist og 12-ukersfrist.
Rutinen med «Byggesak over disk», som er beskrevet ovenfor, inngår i arbeidet med å overholde
tidsfrister.
Rutinen med sjekkliste og malene, som er beskrevet ovenfor, skal også bidra til å effektivisere
tidsbruken.
Byggesakseksjonen rapporterer om sin virksomhet til politisk nivå gjennom året med to
tertialrapporter og en årsevaluering. Vi har sett på disse rapporteringene for årene 2011 og 2012. For
byggesakseksjonen varierer rapporteringen noe i innhold og utforming, men alle tertialrapportene
inneholder rapportering om behandlingstiden for saker med 12-ukers saksbehandlingsfrist.
I «Årsevaluering 2011» står det at gjennomsnittlig saksbehandlingstid for saker med 12-ukers frist var
8 uker i 2009, 8,5 uker i 2010, og 5, 3 uker i 2011. I «Årsevaluering 2012» opplyses det at
gjennomsnittlig saksbehandlingstid for tilsvarende saker var 6 uker. Videre var det 7 brudd på
saksbehandlingsfristene.
Kommunene skal årlig rapportere på antall behandlede saker med henholdsvis 3- og 12-ukers
behandlingsfrist til SSB/Kostra. Videre skal det rapporteres på andel saker som har overskredet disse
behandlingsfristene. Tabell 3 og 4 gir en samlet oversikt over disse opplysningene for Larvik.

Tabell 3 – antall saker med 12-ukers saksbehandlingsfrist og andelen saker som overskred fristen i
Larvik
Antall behandlede
Andelen saker som
Andelen som overskred
saker med 12-ukers
overskred
saksbehandlingsfristen
frist
saksbehandlingsfristen i prosent
2012
28
1
3,7 %
2011
112
2
1,8 %
2010
536
5
0,9 %

19

For mer informasjon om disse bestemmelsene, se vedlegg 2 Revisjonskriterier.
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Kilde: SSB/Kostra

Tabell 4 – antall saker med 3-ukers frist og andelen saker som overskred fristen i Larvik
Antall behandlede
Andelen saker som
Andelen som
saker med 3-ukers frist overskred
overskred
saksbehandlingsfristen saksbehandlingsfristen
i prosent
2012
243
123
50,6 %
2011
374
349
93,3 %
2010
26
7
26,9 %
Kilde: SSB/Kostra

Tabell 3 og 4 viser et tydelig skille når det gjelder andelen saker som overskrider
saksbehandlingsfristene. Andelen saker som overskrider 12-ukersfristen ligger mellom 1 og 4
prosent, mens andelen saker som overskrider 3-ukersfristen ligger mellom 26 og over 90 prosent i de
undersøkte årene.
Seksjonsleder sier at seksjonen jobber for å redusere overskridelser av tidsfrister hele tiden. Han sier:
«Vi jobber jevnlig med å analysere hvorfor noen saker tar så lang tid. Da er det rutiner og
organisering som er utfordringen. Samtidig kan vi ikke ta snarveier forbi formelle krav.»
Reduksjon i gebyr på grunn av fristoverskridelser
Byggesakseksjonen opplyser at i 2011 ble gebyret redusert i 6 saker, og i 2012 ble det redusert
i 8 saker. Fram til september 2013 hadde gebyret blitt redusert i 6 saker, og fullstendig bortfalt i 3
saker.
Rutiner for vedtak
Websak inneholder vedtaksmaler om rammetillatelse, igangsettingstillatelse, med ansvar, uten
ansvar, endringsvedtak, midlertidig brukstillatelse og ferdigattest. Vedtaksmalene inneholder
opplysninger om delegert fullmakt, henvisning til de bestemmelsene som gir myndighet til å fatte
vedtak, vilkår for vedtaket, byggesakseksjonens vurderinger og klagemuligheter, klagefrister og hvem
som er mottaker. Videre legges det ved et dokument med opplysninger om hva en klage bør
inneholde.
Rutiner for behandling og oppfølging av klagesaker
Både søkere og andre med rettslig klageinteresse kan klage på et vedtak. Det er Fylkesmannen som
er klageinstans.
Rutiner som sikrer at klagen kan tas til behandling
Den saksbehandleren som har behandlet en søknad og fattet vedtak, behandler vanligvis også
eventuelle klager. Rutinen er slik at når en klage kommer inn, sjekker saksbehandleren først om den
er kommet innen 3-ukersfristen, og om klager er klageberettiget. Er det en motpart i saken, får
vedkommende klagen oversendt. Eventuelle merknader må sendes til kommunen inne to uker.
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Samtidig vurderer saksbehandleren om det er behov for å fatte vedtak om utsatt iverksetting som
følge av klagen.
Rutiner som sikrer at de forhold det klages på blir undersøkt
Seksjonsleder opplyser at de alltid sjekker innholdet i klaget og undersøker de forhold det klages på.
Han sier at i enkelte saker ber vi om tilleggsopplysninger. I andre saker foretar vi befaring sammen
med f.eks. søker og motpart.
Rutiner for å sikre behandling av klager
Dersom byggesakseksjonen gir medhold i en klage, sendes vedtaket til den som har klaget, og til den
som har sendt søknaden (dersom det er en annen en klager). Dersom ingen klager på dette stadiet,
er saken ferdigbehandlet.
Tar byggesakseksjonen ikke klagen til følge, behandles den i planutvalget. Dersom planutvalget
opprettholder det påklagede vedtaket, sendes saken til Fylkesmannen for avgjørelse. Gir
planutvalget medhold i klagen, er saken ferdigbehandlet dersom ingen av partene klager. Dersom en
av partene klager, sendes saken til Fylkesmannen for avgjørelse.
Seksjonsleder i byggesakseksjonen sier at klagesaker er en stor del av deres virksomhet. Han sier at
de følger nøye med på hvordan planutvalget håndterer klagesakene, særlig de sakene der
planutvalget fatter et annet vedtak enn hva administrasjonen har innstilt på. I fellesmøter er det
vanlig at resultatenhetslederen orienterer om hvor mange saker planutvalget har fattet et annet
vedtak enn hva administrasjonen har innstilt på den siste tiden.
Seksjonerleder mener at den årlige rapporten fra Fylkesmannen som viser hvor mange klagesaker de
har behandlet og hvor mange de har omgjort eller opphevet, er et viktig dokument. Han sier: «Vi
pleier å gjennomgå de sistnevnte sakene for å finne ut på hvilket grunnlag saken er omgjort (f.eks. feil
lovforståelse, feil skjønnsvurdering), eller hvilke feil vi har gjort som har ført til opphevelse (f.eks.
formelle saksbehandlingsfeil).»
Vi har laget en samlet oversikt over antall behandlede klagesaker og utfallet av disse sakene i
planutvalget og hos Fylkesmannen, jf. henholdsvis tabell 5 og 6.
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Tabell 5 – Antall klagesaker behandlet i planutvalget i perioden 2010-2012
2010

2010 –
andel i
prosent

2011

2011 –
andel i
prosent

93

2012

2012 –
andel i
prosent

Totalt antall klagesaker
behandlet i Planutvalget

78

70

Andel opprettholdte vedtak*

48

61,5 %

49

52,7 %

44

62,9 %

Andel helt endrede vedtak**

22

28,2 %

44

47,3 %

24

34,3 %

Andel delvis endrede vedtak**

8

10,2 %

0

2

2,9 %

20

Kilde: Protokoller fra planutvalgsmøter i 2010, 2011 og 2012 .
*Med opprettholdte vedtak mener vi vedtak som er i tråd med administrasjonens forslag.
** Med endrede vedtak mener vi vedtak som, helt eller delvis, er annerledes enn administrasjonens forslag.

Tabellen viser at andelen vedtak som er opprettholdt ligger mellom 50 og 60 prosent. Videre ser vi
at andelen endrede vedtak varierte fra litt under 30 prosent i 2010, til nesten 50 prosent i 2011, og
tilbake til litt over 30 prosent i 2012.

Tabell 6 – Antall klagesaker fra Larvik kommune mottatt og behandlet av Fylkesmannen i Vestfold i
perioden 2010-2012
2010
Nye saker registrert mottatt*
Vedtak er opprettholdt
Vedtak er delvis opprettholdt
Vedtak er opphevet**
Vedtaket er omgjort***
Vedtaket er delvis omgjort
SUM ferdig behandlede
saker*

61
33
1
6
5
45

2010 i
prosent
73 %
13 %
11 %

2011
60
40
3
3
1
47

2011 i
prosent
85 %
6,4 %
6,4 %

2012
50
38
2
2
1
43

2012 i
prosent
88 %
4,7 %
4,7 %

20

Vi har telt opp antall klagesaker som ble behandlet. Vi har utelatt alle saker som ble utsatt, trukket eller
sendt tilbake til administrasjonen.
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Kilde: Arkivleder, Fylkesmannen i Vestfold
*Det er ikke helt sammenfall mellom nye saker og ferdig behandlede saker. Arkivleder opplyser at det skyldes
et naturlig etterslep.
** Opphevde vedtak blir sendt tilbake til kommunen for ny behandling. En opphevelse begrunnes vanligvis
med at kommunen har gjort saksbehandlingsfeil.
*** Omgjøring av vedtak begrunnes vanligvis med at kommunens tolkning av lovbestemmelser eller
planbestemmelser ikke anses som riktig.

Tabellen viser at de aller fleste klagesaker Fylkesmannen behandler, ender med at kommunens
vedtak blir opprettholdt, henholdsvis 73 prosent i 2010, 85 prosent i 2011 og 88 prosent i 2012. Vi
ser også at andelen vedtak som er opprettholdt øker fra 2010 til 2012. Videre viser de samme
kolonnene en nedgang over tid for omgjorte og opphevede vedtak.

3.1.3 Revisors vurdering – rutiner for forutsigbar, lik og effektiv saksbehandling
Byggesøknader varierer mye når det gjelder omfang og vanskelighetsgrad. Samtidig skal
saksbehandlingen følge fastlagte saksbehandlingsregler og tidsfrister, og bygge på korrekt
lovanvendelse og vedtatt planverk. Å etablere et saksbehandlingssystem som sluser gjennom såpass
forskjellige saker på en forutsigbar, lik og effektiv måte kan være utfordrende.
Vi ser at rutinen med Byggesaksrapporten sikrer at byggesakseksjonen har større grad av oversikt
over antall saker, type saker og tidsbruk, og hvor i prosessen saksbehandler er i den enkelte sak.
Dette synes å være et nyttig tiltak for å sikre god oversikt over hele saksporteføljen, og sikre god
oversikt over egne saker for den enkelte saksbehandler. Vi vil imidlertid bemerke at bruken av to
systemer i saksbehandlingen, der saksbehandlerne både veksler mellom dem og må fylle inn samme
opplysninger to ganger, gir risiko for at effektiviteten i byggesaksbehandlingen går ned og risiko for at
opplysninger ikke blir ført riktig.
Rutinene for å ivareta veiledningsplikten og sende foreløpig svar synes å være i samsvar med
saksbehandlingsreglene.
Rutinene for å sjekke at søknaden er fullstendig og at saken blir tilstrekkelig utredet, ser også ut til å
være i samsvar med reglene. Vi vil imidlertid bemerke at sjekklista ikke alltid blir brukt.
Rutinene for å overholde tidsfrister er ikke tilstrekkelige til å sikre at vedtak fattes innenfor
tidsrammene. Rutinen med byggesak over disk og rutinene med sjekkliste og maler, synes å være et
gode tiltak for å effektivisere tidsbruken. Videre ser vi at Byggesaksrapporten i større grad enn
Websak hjelper saksbehandlerne til å følge med på tidsbruken. Dette er likevel ikke tilstrekkelige
tiltak, jf. tabell 5 og 6 som viser at det forekommer brudd på 12-ukersfrister, og at omfanget av brudd
på 3-ukers frister er nokså omfattende. Fristoverskridelsene har ført til reduksjon eller bortfall av
gebyrinntekter for kommunen.
Rutinene for vedtak synes å være i samsvar med saksbehandlingsreglene.
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Rutinene for behandling og oppfølging av klagesaker synes å være i tråd med reglene. Vi viser i den
forbindelse vise til at andelen klagesaker som Fylkesmannen har opphevet eller omgjort, ligger lavt
og viser en nedadgående trend i de undersøkte årene, jf. tabell 6. Imidlertid vil vi bemerke at
omfanget av omgjorte klagesaker i planutvalget, har vært stort i de tre årene vi har undersøkt, jf.
tabell 5. Byggesakseksjonen opplyser at de gjennomgår disse sakene. Vi mener likevel det er et åpent
spørsmål hvilke følger denne gjennomgangen har fått for byggesakseksjonens vedtakspraksis, når
omfanget omgjorte klagesaker i planutvalget er såpass stort over lengre tid.
Etter vår samlede vurdering synes rutinene i Larvik å sikre at byggesaksbehandlingen er i tråd reglene
på de fleste områdene. Samtidig har vi pekt på enkelte områder som gir risiko for at rutinene ikke i
tilstrekkelig grad sikrer forutsigbar, lik og effektiv saksbehandling.

3.1.4 Fakta – sikre at rutinene blir fulgt
Som før nevnt stiller forvaltningsloven og plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter konkrete
krav til saksbehandlingsprosessen og til vedtaket i byggesaksbehandlingen. I pkt. 3.1.1 – 3.1.3 så vi
hvilke rutiner Larvik har for å ivareta disse kravene. I dette punktet skal vi se nærmere på hvordan
kommunen sikrer at rutinene blir fulgt.
Tiltak for å sikre at rutiner blir fulgt, blir vanligvis nedfelt i internkontrollrutinene21. Fram til 01.01.13
var Larvik kommune ISO-sertifisert. Dette internkontrollsystemet kalles Kvalitetshåndboka og bygger
på fire fokusområder: prosessorientering, brukerorientering, alle skal delta og kontinuerlige
forbedringer.
Vi får opplyst at kommunen er i en fase (juni 2013) hvor det innhentes anbud til et nytt
kvalitetssikringssystem. Inntil det er på plass, bruker kommunen fortsatt Kvalitetshåndboka. Siden
avtalen om ISO-sertifisering er avsluttet, og det nye systemet foreløpig ikke er på plass, velger vi å
gjøre denne delen nokså kort. Vi velger å bruke enkelte deler av fokusområdene nevnt ovenfor.

Sikre at rutiner blir fulgt – prosessorientering
Kvalitetshåndboka har en egen rutine for byggesaksbehandling. Innledningsvis viser den til gjeldende
lover, forskrifter og rundskriv fra nasjonalt nivå, føringer og forventinger fra regionalt nivå og
tjenestebeskrivelser fra kommunalt nivå. Basert på disse dokumentene er det laget et flytdiagram for
hele byggesaksbehandlingen. Flytdiagrammet er deretter overført til Websak. En beskrivelse av
hvordan saksbehandlingen er bygget opp trinn for trinn med tilhørende sjekkliste og maler i Websak
finnes i pkt. 3.1.1.

21

Jamfør kommuneloven som sier at rådmannen/administrasjonssjefen i en kommune skal etablere systemer
som sikrer at gjeldende lovverk blir fulgt, jf. § 23 nr. 2. s
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Sikre at rutiner blir fulgt - kontrollmiljø
Signeringspraksis
Èn saksbehandler kan behandle en søknad og signere et vedtak alene. Det gjelder også saker som
krever dispensasjon fra planer eller byggesaksbestemmelser. I saker som er spesielt konfliktfylte,
eller der saksbehandleren ønsker det, signerer seksjonslederen i tillegg. I slike tilfeller sier lederen at
han alltid leser hele saken, og sjekker at rutinene etter lovkravene er fulgt.
Handlingsrom i Websak
Vi har sett at saksbehandlingsrutinene bygger på gjeldende lover og forskrifter, og er nedfelt i
Websak. Samtidig har Websak en utforming som gjør at saksbehandlerne kan manøvrere fritt. Det
kreves ikke at ulike sjekkpunkter i Websak må fylles ut, eller at sjekklista eller en mal skal være brukt,
før vedkommende kan gå videre i saksbehandlingen. I praksis betyr det at saksbehandlerne selv har
ansvaret for at rutinene for behandlingen av byggesøknader blir fulgt, herunder ansvaret for at alle
rubrikker i Websak som skal fylles ut blir fylt ut, og at de fylles ut riktig.

3.1.5 Revisors vurdering – sikre at rutinene blir fulgt
Byggesaksbehandlingen i Websak har en utforming som legger til rette for at saksbehandlerne kan
gjennomføre saksbehandlingen i tråd med rutinene. Det er i seg selv et tiltak for å sikre at rutinene
blir fulgt. Vi vil imidlertid bemerke at den store friheten og dermed egenansvaret som
saksbehandlerne har for å følge rutinene om å bruke sjekklista eller malene, gir en viss risiko for at
Larvik ikke kan vite med sikkerhet om rutinene blir fulgt. Denne risikoen blir noe forsterket ved at en
saksbehandler kan sjekke fakta, vurdere faktiske forhold opp mot lov- og planverk og fatte vedtak i
en sak alene.
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4 Om byggesakstilsyn
I hvilken grad driver kommunen byggesakstilsyn i samsvar med plan- og bygningsloven?

Revisjonskriterier
1. Larvik kommune skal ha tilsynsstrategi.
2. Larvik kommune skal utarbeide årlige tilsynsrapporter.

4.1 Fakta om byggesakstilsyn
Plan- og bygningsloven sier at kommunen skal utarbeide en strategi for tilsyn med byggesaker hvor
det tas stilling til målsettinger og rutiner, til organisering, kompetansebehov, ressursbruk og
finansiering, jf. byggesaksforskriften § 15-1. Videre skal kommunen utarbeide en årlig rapport over
tilsynsvirksomheten. Her skal det gå fram hvordan aktiviteten har vært sammenliknet med målene i
strategien, jf. § 15-1.
Det overordnede målet med byggesakstilsyn er å beskytte brukerne mot skade og ulempe, og sikre at
bygningene har god kvalitet.
Larvik kommune har en tilsynsstrategi. Den heter «Strategiplan – tilsyn med byggesak» og er fra
2011. Innledningsvis viser strategien til lovgrunnlaget for kommunes plikt til å føre tilsyn. Videre står
det blant annet hva som er formålet med tilsynet, hvilke tilsynsmetoder som kan brukes, og hvilke
områder det bør gjøres tilsyn. Det omfatter både de obligatoriske områdene og egne prioriteringer.
Ressursbruk, finansiering og kompetansebehov er også omtalt.
Strategien inneholder et eget punkt om krav til rapportering. Det omfatter blant annet en årlig
rapportering hvor det skal framgå hvordan aktiviteten har vært i forhold til målene i strategien, jf.
byggeforskriften § 15-1, rapportering om tidsavgrenset tilsyn, jf. byggesaksforskriften § 15-3, og
rapportering om tilsyn i Kostra.
Seksjonsleder sier at de ikke har utarbeidet årlige tilsynsrapporter, slik byggesaksforskriften § 15-1
krever. Han sier videre at arbeidet med å framskaffe opplysningene som skal rapporteres til Kostra,
samtidig blir en gjennomgang av hele tilsynsvirksomheten.

4.2 Revisors vurderinger
Etter vår mening har Larvik kommune en tilsynsstrategi som synes å være i tråd med gjeldende
lovverk.
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Etter vår vurdering er det bra at byggesakseksjonen har en årlig gjennomgang av hele sin
tilsynsvirksomhet. I følge byggesaksforskriften skal kommunen hvert år utarbeide en tilsynsrapport
som skal gi en samlet fremstilling av tilsynsvirksomheten, og vise hvordan aktiviteten har vært i
forhold til målene i strategien. Den årlige gjennomgangen av tilsynsvirksomheten i forbindelse med
rapporteringen til Kostra, oppfyller ikke dette kravet.
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5 Revisors konklusjoner og anbefalinger
5.1 Konklusjoner
1. Forvaltes arealet i Larvik i samsvar med gjeldende areal- og reguleringsplaner?
Omfanget av dispensasjonsvedtak er ganske stort. Samtidig viser våre funn at de rutinene i Websak
som skal sikre at administrasjonen kan følge med på omfanget av dispensasjoner, ikke blir fulgt i
tilstrekkelig grad. Den innsamlede informasjonen blir dermed mangelfull og gir ikke en pålitelig
oversikt over omfanget av dispensasjoner. De mer sikre kildene som administrasjonen har tilgang til,
blir ikke brukt til å følge med på omfanget av dispensasjoner. Etter vår vurdering er det vanskelig å se
at Larvik kommune har god nok oversikt til å vurdere om arealet forvaltes i samsvar med gjeldende
areal- og reguleringsplaner.

2. I hvilken grad sikrer kommunen forsvarlig saksbehandling av byggesøknader?
Rutiner for forsvarlig saksbehandling
Rutinene i Larvik som skal sikre at byggesaksbehandlingen er i tråd med lovverket, synes å være
ivaretatt på de fleste områdene. Samtidig er det en viss risiko for at rutinene ikke i tilstrekkelig grad
sikrer forutsigbar, lik og effektiv saksbehandling på enkelte områder. Det gjelder rutinen med to
systemer i saksbehandlingen, rutinene som skal sikre overholdelse av tidsfrister, og rutinene for å
følge opp omgjorte klagesaker i planutvalget.
Tiltak for å sikre at rutinene blir fulgt
Byggesaksbehandlingen i Websak har en utforming som legger til rette for at saksbehandlerne kan
gjennomføre saksbehandlingen i tråd med rutinene. Det er i seg selv et tiltak for å sikre at rutinene
blir fulgt. Samtidig har saksbehandlerne såpass stor frihet og dermed egenansvar for å følge rutinene
med sjekklista eller malene, at det er en viss risiko for at Larvik ikke kan vite med sikkerhet at
rutinene blir fulgt i alle saker. Denne risikoen blir noe forsterket ved at byggesaksbehandlerne er
delegert myndighet til å gjennomføre hele byggesaksprosessen og fatte vedtak på egenhånd i en del
saker.

3. I hvilken grad driver kommunen byggesakstilsyn i samsvar med plan- og
bygningsloven?
Larvik kommune har en tilsynsstrategi som synes å være i tråd med gjeldende lovverk. Vi kan
imidlertid ikke se at kravet om årlige tilsynsrapporter, er tilstrekkelig ivaretatt. Samlet sett mener vi
derfor at Larvik kommune har et byggesakstilsyn som bare delvis er i samsvar med
rapporteringskravene i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter.
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5.2 Anbefalinger
Vi anbefaler at rådmannen:





videreføre igangsatte tiltak for å styrke kommunens kunnskap om omfanget av
dispensasjonsvedtak,
iverksetter tiltak som reduserer fristoverskridelser i byggesaksbehandlingen,
iverksetter tiltak som reduserer risikoen for at saksbehandlingsrutinene ikke blir fulgt,
iverksetter tiltak som sikrer at tilsyn med byggesaker rapporteres i samsvar med lovkravene.
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I. Vedlegg 1: Rådmannens/Administrasjonssjefens
høringsuttalelse
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II. Vedlegg 2: Revisjonskriterier
Plan- og bygningsloven (pbl.) pålegger kommunene å ha planer for bruk og vern av tilnærmet alle
kommunale arealer og ressurser22. Videre pålegges kommunene å fatte vedtak om nesten all
byggeaktivitet innenfor kommunegrensene. Sett fra innbyggernes ståsted er dette en inngripende
lov. Det er derfor viktig at innbyggerne har tillit til at kommunen håndhever loven på en forutsigbar,
lik og effektiv måte.

Problemstilling 1 – om forvaltning av planer
Kommunene skal utarbeide en overordnet planstrategi for kommunes virksomhet minst en gang i
hver valgperiode, jf. pbl. § 10-1.
Kommunene skal ha en samlet kommuneplan med en samfunnsdel og en arealdel, jf. pbl. § 11-1. Den
skal bygge på planstrategien og legge statlige og regionale retningslinjer og pålegg til grunn. En
kommuneplan fungerer vanligvis som et overordnet styringsdokument for hele kommunen og gjelder
for en lengre periode. Det er kommunestyret som vedtar kommuneplanen, jf. § pbl. 11-15.
Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen i kommunen. Videre skal
den angi rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, og hvilke
viktige hensyn som må ivaretas.
Dersom det skal gjennomføres tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, er det
behov for en mer detaljert plan – en reguleringsplan, jf. pbl. § 12-1. En slik plan skal inneholde
arealplankart og angi bruk, vern og utforming av arealene og de fysiske omgivelsene.
Det kan utarbeides to typer reguleringsplaner. Kommunen kan kreve en områderegulering når det er
behov for felles avklaringer for flere eiendommer som grunnlag for utbygging og vern, eller en
detaljregulering for konkrete utbyggingsprosjekter, jf. pbl. §§ 12-2 og 12-3.
Planstrukturen som er beskrevet ovenfor, er hierarkisk. Det betyr at hvert plannivå må være i tråd
med nivået nevnt over. Vedtatte areal- og reguleringsplaner er bindende, jf. pbl. §§ 11-6. I a. og 12-4.
Det betyr at søknader om tiltak som er i tråd med slike planer skal få tillatelse, mens det skal gis
avslag på søknader som er i strid med dem.
Plan- og bygningsloven stiller konkrete krav til medvirkning i alle planprosesser gjennom varsling,
høring og offentlig ettersyn. Hensikten er at alle kan bli hørt og gis mulighet til å fremme sine
interesser og synspunkter gjennom planprosessen. Videre vedtas planene av kommunens øverste
folkevalgte organ. Det skal derfor være tungtveiende grunner for å fatte beslutninger som er i strid
med slike planer – altså gi dispensasjon. I Ot.prp.nr. 32 (2007-2008) Om lov om planlegging og
byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (plandelen) står det:

22

Et sentralt unntak her er at det ikke stilles krav om arealplan for kommunens sjøareal.
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«De ulike bestemmelser og planer har som oftest blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess.
Det skal derfor ikke være kurant å fravike disse. (…) Ut fra hensynet til offentlighet, samråd og
medvirkning i planprosessen er det viktig at endringer i planene ikke skjer ved dispensasjoner, men
behandles etter regler som er fastlagt for endring av planer.»
Etter vår vurdering gir omfanget av dispensasjoner et bilde av lojaliteten mot plan- og bygningsloven
og de planene som kommunestyret har vedtatt. Videre gir det et bilde av om kommunen har et
hensiktsmessig planverk, noe som har betydning for effektiviteten. Det krever mer ressurser å
saksbehandle og vedta dispensasjoner fra planer enn å ha hensiktsmessige planer.
Kommuneloven (koml.) krever at rådmannen/administrasjonssjefen i en kommune etablerer
systemer som sikrer at gjeldende lovverk blir fulgt. I koml. § 23 nr. 2 står det:
«Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og
overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.»
Vi mener denne bestemmelsen i kommuneloven bør ses i sammenheng med de tydelige signalene i
ovennevnte Ot.prp. Etter vår vurdering innebærer det at kommunen bør ha rutiner som sørger for at
de kan følge med på omfanget av dispensasjoner. Videre bør det være rutiner for å vurdere planers
hensiktsmessighet når omfanget av dispensasjoner fra en plan blir stort.

Basert på ovennevnte har vi laget følgende problemstillinger med tilhørende revisjonskriterier:

Forvaltes arealet i Larvik i samsvar med gjeldende areal- og reguleringsplaner?

Revisjonskriterium
1. Kommunen skal som hovedregel ikke gi dispensasjon fra lover eller areal- og
reguleringsplaner.
2. Kommunen bør ha rutiner som sikrer at de følger med på omfanget av dispensasjonsvedtak.
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Problemstilling 2 – om forsvarlig saksbehandling av byggesøknader og dispensasjonssøknader

Rutiner for behandling av byggesøknader
Byggesøknader varierer mye når det gjelder omfang og vanskelighetsgrad. Saksbehandlingen skal
følge fastlagte saksbehandlingsregler og bygge på korrekt lovanvendelse og vedtatt planverk.
Byggesaksbehandlingen preges derfor i stor grad av ulike typer vurderinger og prosesser. Å etablere
et saksbehandlingssystem som effektivt sluser gjennom såpass forskjellige saker på en juridisk og
faglig forsvarlig måte innenfor lovpålagte tidsfrister kan være utfordrende.
Plan- og bygningsloven og byggesaksforskriften stiller konkrete krav til innhold og behandling av
byggesøknader. Forvaltningsloven (fvl.) gjelder på byggesaksområdet med enkelte unntak, jf. pbl. §
1-923. Forvaltningsloven inneholder blant annet bestemmelsene om enkeltvedtak, og gir partene i
saken særskilte rettigheter til medvirkning, innsyn og klage. De aller fleste vedtak etter plan- og
bygningsloven er enkeltvedtak.
For å sikre en forsvarlig saksbehandling av byggesøknader, må kommunen ha rutiner som sikrer at
saksbehandlingsreglene i begge lovene, blir ivaretatt.
Kravet om forsvarlig saksbehandling er et ulovfestet prinsipp som innebærer at visse grunnleggende
krav skal være oppfylt. Vi vil se nærmere på hvordan kommunen ivaretar kravene om effektiv,
forutsigbar og lik saksbehandling. Videre vil se nærmere på hvordan retten til å klage på et
enkeltvedtak og få saken behandlet i ny instans, blir ivaretatt.
Effektivitet
Kravet om effektivitet må ses i sammenheng med utredningsplikten, jf. fvl. § 17 1. ledd, og handler
om å finne den riktige balansen mellom kravet om tilstrekkelig grundig utredning og kravet om
rimelig brukt av tid og ressurser. Dette balansepunktet vil variere avhengig av hvor stor, vanskelig og
inngripende en sak er, og om den krever skjønnsvurderinger. Slike utfordringer er typiske i
byggesaksbehandlingen.
Forutsigbarhet
Forutsigbarhet kan blant annet sikres gjennom forvaltningens veiledningsplikt, jf. fvl. § 11. Hensikten
er å gi parter og andre interesserte tilstrekkelig informasjon slik at de kan ivareta sine interesser på
best mulig måte i bestemte saker.
Forutsigbarhet kan også sikres gjennom krav til saksbehandlingstid og foreløpig svar.
Forvaltningsloven inneholder ingen konkrete frister for saksbehandlingen, men sier at saken skal
avgjøres uten ugrunnet opphold, jf. fvl. § 11 a. Saksbehandlingsreglene i plan- og bygningsloven

23

Det følger av pbl. § 1-9 at det ikke kan klages på forhold som er avgjort i bindende reguleringsplan eller ved
dispensasjon, og hvor klagefristen for disse vedtakene er utløpt.
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derimot gir konkrete saksbehandlingsfrister for enkelte saker, jf. pbl. §§ 21-4 og 21-7. Loven sier at
søknader som ikke krever dispensasjon fra plan, skal avgjøres innen 12 uker24. Dersom fristen
overskrides, skal kommunen betale tilbake deler eller hele byggesaksgebyret. Enkelte søknader skal
avgjøres innen tre uker. Det gjelder søknader som er i samsvar med loven, 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.
Forvaltningsloven sier at forvaltningen skal sende foreløpig svar så snart en ser at det vil ta
uforholdsmessig lang tid før en henvendelse kan besvares, jf. fvl. § 11 2.ledd. Hva som menes med
«uforholdsmessig lang tid» er avhengig av omfanget og kompleksiteten i en sak. Det er likevel slik at
forvaltningen så snart den blir oppmerksom på at saksbehandlingen vil ta tid, skal sende et foreløpig
svar. Det bør inneholde en begrunnelse for forsinkelsen og opplysninger om forventet
saksbehandlingstid.
Likebehandling
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 saklige. Det vil si at vurderingskriteriene er hjemlet i lov- eller planverk. Videre skal
avgjørelsen være lik dersom forvaltningen gjør samme type vurderinger basert på de samme
vurderingskriterier.
Det er lovlig og vanlig med forskjellsbehandling. Det sentrale er at forskjellsbehandlingen må være
saklig begrunnet.
Klage
Siden vedtak i byggesaker i all hovedsak er enkeltvedtak etter forvaltningsloven, kan vedtakene
påklages av dem som er part i saken.
Forvaltningsloven inneholder egne regler og egne frister for klagesaksbehandling. Loven sier blant
annet at klagen først skal behandles av det organet som fattet vedtaket det klages på. Dersom
vedtaket ikke oppheves eller endres, skal saken sendes til klageinstansen. 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.
Rutiner for behandling av dispensasjonssøknader
Å avklare om søknaden er i tråd med eller i strid med lovverk og vedtatte planer, er et sentralt punkt
i byggesaksbehandlingen. Å vurdere dette på en betryggende måte, er vesentlig for å sikre
likebehandling, forutsigbarhet og effektivitet.

24

Dette gjelder søknader etter plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 20-2.
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En viktig forutsetning er at kommunens areal- og reguleringsplaner om utnyttelse, plassering og
utforming av tiltak er tydelige, slik at tolkningsrommet er begrenset. Videre er det viktig at planene
er oppdaterte og realistiske, slik at formålet med planen kan gjennomføres uten for mange
dispensasjoner.
Plan- og bygningsloven sier at vedtatte areal- og reguleringsplaner er bindende for nye tiltak eller
utvidelse av eksisterende tiltak, jf. pbl. henholdsvis § 11-6 og § 12-4. Det betyr at byggesøknader som
er i tråd med lov- og planverk, skal få tillatelse. Samtidig åpner plan- og bygningsloven for at det
unntaksvis kan gis dispensasjon fra lovbestemmelsene og fra vedtatte areal- og reguleringsplaner, jf.
pbl. kap. 19.
Plan- og bygningsloven stiller særskilte krav til dispensasjonssøknader og til kommunens
saksbehandling av slike søknader. Søknaden skal være grunngitt, nabovarsel skal foreligge25, og
regionale og statlige myndigheter skal få mulighet til å uttale seg dersom deres saksområder blir
berørt. Ingen har likevel rett til dispensasjon, og det kan gis bare når det foreligger tungtveiende
grunner.
Avgjørelsen av dispensasjonssøknader bygger vanligvis på en skjønnsvurdering innenfor gitte
rammer. Det kan ikke gis dispensasjon dersom lovens formål blir vesentlig tilsidesatt. Videre må
fordelene med å gi dispensasjon være klart større enn ulempene. Når en kommune skal vurdere om
en dispensasjonssøknad oppfyller disse vilkårene, skal det legges særlig vekt på konsekvenser for
helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet, jf. pbl. § 19-2.
Vedtak i dispensasjonssaker er enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og bør inneholde opplysninger
om hvilke hovedhensyn som har vært avgjørende for vedtaket, og hvilken lov, forskrift eller plan det
eventuelt blir dispensert fra. Videre skal både søkere, naboer, gjenboere og eventuelt berørte
sektormyndigheter gjøres kjent med dispensasjonsvedtaket og med klagemulighetene.
Rådmannen/administrasjonssjefen skal etablere systemer som sikrer at gjeldende lovverk følges, og
er gjenstand for betryggende kontroll, jf. kommuneloven § 23 nr. 2. For å vurdere om
saksbehandlingen av byggesaker i Larvik kommune er i tråd med denne bestemmelsen, vil vi se
nærmere på hvordan kommunen sikrer at forvaltningsloven og plan- og bygningsloven bestemmelser
om saksbehandling ivaretas på en forsvarlig måte. Mer konkret vil vurdere om internkontrollen er
egnet til å sikre forutsigbar, lik og effektiv saksbehandling av byggesøknader.

25

Dette er ikke nødvendig dersom det ligger et nabovarsel ved byggesøknaden, og det går klart fram at det
søkes om dispensasjon fra plan eller bestemmelser.
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Basert på ovennevnte har vi laget følgende problemstillinger med tilhørende revisjonskriterier:

I hvilken grad sikrer kommunen forsvarlig saksbehandling av byggesøknader?
Revisjonskriterier
1. Rutinene i Larvik skal sikre forutsigbar, lik og effektiv byggesaksbehandling.
2. Larvik kommune skal sikre at disse rutinene blir fulgt.

Problemstilling 3 – om byggesakstilsyn
Kommunen skal føre tilsyn i byggesaker jf. pbl. § 25-1. Kommunen står fritt til å gjennomføre tilsynet
på den måten, i det omfanget og med den intensiteten den finner hensiktsmessig, men loven sier
samtidig at tilsynet må ha et slikt omfang av det kan avdekke regelbrudd. Det kan føres tilsyn med
alle sider av et byggetiltak, herunder dokumentasjonstilsyn med søknader osv, inspeksjonstilsyn med
bygget og foretakstilsyn med de ansvarlige foretakene.
Da del 2 av den nye plan- og bygningsloven trådde i kraft 1. juli 2010 med tilhørende forskrifter, ble
kommunens plikt til å føre tilsyn i byggesaker styrket. Bedre tilsynsordninger er et viktig virkemiddel
for etterlevelse av lovverket, og bør ses i sammenheng med andre oppgaver som påligger
kommunene i byggesaker, herunder riktig saksbehandling og systematisk ulovlighetsoppfølging. Det
overordnede målet er å beskytte brukerne mot skade og ulempe, og sikre at bygningene har god
kvalitet, jf. Ot.prp. nr. 45 2007-2008.
Tilsynsmyndigheten er skjerpet på flere måter. Kommunen skal blant annet utarbeide en strategi for
tilsyn med byggesaker hvor det tas stilling til målsettinger og rutiner, og til organisering,
kompetansebehov, ressursbruk og finansiering, jf. byggesaksforskriften § 15-1. Kommunen skal
utarbeide en tilsynsrapport ved utført tilsyn i den enkelte sak. Videre skal kommunen utarbeide en
årlig rapport over tilsynsvirksomheten. Her skal det gå fram hvordan aktiviteten har vært
sammenliknet med målene i strategien, jf. byggesaksforskriften § 15-1.
I tillegg til dette er det innført krav om tidsavgrensede proriteringer av tilsynstema. Fra januar 2011
og to år frem skal kommunen føre tilsyn med sluttdokumentasjon for byggetiltaket, og med
gjennomføringen av avfall- og miljøsanering. Fra januar 2013 skal de føre tilsyn med kravet til
universell utforming og til energibruk, jf. § 15-3.
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Basert på ovennevnte har vi laget følgende problemstillinger med tilhørende revisjonskriterier:

I hvilken grad driver kommunen byggesakstilsyn i samsvar med plan- og bygningsloven og
byggesaksforskriften?
Revisjonskriterier
1. Larvik kommune skal ha tilsynsstrategi.
2. Larvik kommune skal utarbeide årlige tilsynsrapporter.
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III. Vedlegg 3: Metode og kvalitetssikring

Den praktiske gjennomføringen
Datagrunnlaget for denne undersøkelsen er intervjuer og dokumentasjon fra Larvik kommune.
Det er gjennomført et delvis strukturert intervju og flere samtaler med seksjonslederen i
byggesakseksjonen. Vi har også hatt intervjuer og samtaler med byggesaksbehandlere.
Flere av de ansatte i byggesakseksjonen har bidratt med informasjon om ulike sider ved
Byggesaksbehandlingen.
Delvis strukturerte intervjuer er en metode som gir en felles ramme for intervjuene og sikrer at vi får
opplysninger om de temaene som rapporten skal behandle, men gir samtidig åpning for å følge opp
underveis med tilleggsspørsmål. Alle data fra intervjuene har blitt verifisert av den intervjuede.
Vi har gjennomgått en lang rekke dokumenter knyttet til Byggesaksbehandlingen.
Vi har hatt tilgang til Websak og Byggesaksrapporten, og gjennom den har vi gått gjennom en rekke
byggesaker.
Hensikten har vært å danne oss et mest mulig oppdatert og komplett bilde av de ulike sidene ved
byggesaksbehandlingen.

Innsamling og arbeid med data
Vi har samlet data gjennom intervju. Vi har intervjuet seksjonsleder ved byggesakseksjonen og en
saksbehandler. Vi brukte lydopptaker, og referat fra intervjuene er verifisert. Intervjupersonene ble
valgt fordi vi ønsket å rette oppmerksomheten mot ulike sider ved byggesaksbehandlingen.
Vi har gjennomgått sentrale kommunale dokument knyttet til byggesaksbehandlingen. Det gjelder
blant annet sjekklisten og malene i Websak, delegasjonsreglementene, tertialrapporter, ledelsens
gjennomgang, årsmeldinger, ulike strategidokumenter og ulike plandokumenter.
Videre har vi gjennomgått sakslister og protokoller fra planutvalgets møter for perioden høsten 2010
til våren 2013. Vi har brukt dette som kilde for å få en samlet oversikt over antall behandlede saker
og antall saker med dispensasjonsvedtak i henholdsvis byggesakseksjonen og planutvalget.
Vi har innhentet informasjon om antall klagesaker behandlet av Fylkesmannen i Vestfold for
perioden 2010 til 2012.
Vi har deltatt på ett møte i planutvalget.
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Påliteligskap og gyldighet
Forvaltningsrevisjonsprosjekt skal gjennomføres på en måte som sikrer gyldighet og pålitelighet.
Pålitelighet handler om at innsamling av data skal skje så nøyaktig som mulig og at vi skal kunne få
samme resultat dersom undersøkelsen blir gjort på nytt. Vi laget intervjuguider som var delvis
strukturerte. Dermed sikret vi at alle tema ble omtalt, samtidig som vi kunne til stille
oppfølgingsspørsmål undervegs.
Gyldighet handler om at vi undersøker de forholdene som problemstillingene skal avklare. Vi mener
at data som er hentet inn fra de intervjuene og dokumentene vi har nevnt ovenfor er relevante i
forhold til problemstillingene for prosjektet.

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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IV. Vedlegg 4: Sjekkliste for byggesaksbehandling i Larvik kommune
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