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Byggesaksbehandling

0. SAMMENDRAG
0.1 Formålet med prosjektet
Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2010 -2012 vedtatt av
kommunestyret i Alta den 21.6.2010 (sak 63/10). Formålet har vært å undersøke om
saksbehandlingen av byggesaker i Alta kommune blir utført på en forsvarlig måte.

0.2 Revisors vurderinger og konklusjoner
Er organiseringen av byggesaksarbeidet tilfredsstillende?
Revisjonen sitt samlede inntrykk er at byggesaksbehandlingen ikke er organisert fullt ut på en
tilfredsstillende måte. Dette innebærer at det finnes forbedringsmuligheter. Intervjuene
revisjonen har gjennomført tyder på at byggesaksavdelingen selv er klar over dette. Lav
bemanning trekkes frem som et «underliggende» problem og blir bemerket også av søkere.
Det formelle rammeverket (lokale rutiner) for byggesaksbehandlingen i kommunen er ikke
fullt ut er oppdatert i forhold til den nye plan- og bygningsloven (byggesaksdelen) som trådte
i kraft fra 1. juli 2010. Dette gjelder eksempelvis maler knyttet til saksbehandlingen og
nedskrevne rutinebeskrivelser. Revisjonen vil bemerke at dette er forhold som øker risikoen
for regelbrudd og svekket måloppnåelse, særlig tatt i betraktning at enheten oppgir å ha
opplevd stor utskiftning av saksbehandlere.
Foregår saksbehandlingen i henhold til regelverket?
Undersøkelsen viser at det er svakheter i saksbehandlingen hos Alta kommune.
Dette skyldes blant annet at kommunen ikke har en tilfredsstillende praksis for å avholde
forhåndskonferanser, at de lovbestemmelsene som er anvendt i vedtakene ikke blir gjengitt i
en overveiende stor andel av vedtakene, selv der søkeren er en privatperson som ikke kan
antas å besitte inngående kjennskap til lovverket som omhandler byggesaker, og at det
manglet opplysninger om retten til dokumentinnsyn i underretninger om vedtak. Det er også
betydelige svakheter hva angår mottakskontroll av søknader, som må antas å medvirke til at
kommunen overskrider saksbehandlingsfristene i flere saker.
Imidlertid viser undersøkelsen også at kommunen stiller krav til søknadenes form og innhold,
herunder at søknadene er fullstendige. Det er også en fordel at man ser ut til å ha innarbeidet
standardformuleringer for vedtak med referanse til relevant lovbestemmelse og opplysning
om klagerett, selv om opplysningene om klagerett bør suppleres med informasjon om retten
til dokumentinnsyn.
Overholdes tidsfrister for saksbehandlingstid?
Undersøkelsen viser at kommunen ikke overholder fristen for saksbehandlingstid i alle saker.
Dette gjelder både fristen på to uker for forhåndskonferanser, fristen på tre uker for mindre
byggesaker og fristen på 12 uker. Imidlertid er overskridelsene mest omfattende i saker med 3
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ukers frist. SSB oppgir at 90 % av de 377 kommunene i landet som har rapportert om
gjennomsnittlig saksbehandlingstid for søknader om enkle tiltak med 3 ukers frist i 2011 har
en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 30 dager eller mindre. Med andre ord er Alta
kommunes gjennomsnittlige saksbehandlingstid på 78 dager eksepsjonelt høy i
landssammenheng. Det er for øvrig verdt å bemerke at den kraftige økningen i
gjennomsnittlig saksbehandlingstid for søknader om enkle tiltak med tre ukers frist fant sted i
2010, samme år som en stilling ved byggesaksavdelingen ble stående vakant.
Tatt i betraktning at behandlingsfristen overskrides såpass sjelden i saker med 12 ukers frist,
samt at gjennomsnittlig saksbehandlingstid er lengre for saker med 3 ukers frist, er det
nærliggende å tro at byggesaksavdelingen bevisst har prioritert saker med 12 ukers frist for å
unngå at kommunen må tilbakebetale deler av byggesaksgebyrene.
Avslutningsvis har revisjonen det inntrykk at kommunen ikke har utarbeidet rutiner eller har
en praksis som på en tilfredsstillende måte er i stand til å sikre at tiltakshaver blir opplyst om
sine rettigheter knyttet til reduksjon av gebyr ved fristbrudd i saker med frist på 12 uker.

0.3 Anbefalinger
Med utgangspunkt i de hovedfunn som er gjort i denne undersøkelsen vil revisjonen anbefale
at Alta kommune:
1. utarbeider rutiner for behandling av byggesaker som er oppdatert i forhold til
gjeldende plan- og bygningslov
2. i større grad tar i bruk forhåndskonferanser i byggesaksbehandlingen
3. sørger for at viktige lovbestemmelser som hovedregel gjengis i vedtakene, særlig der
det ikke er naturlig å anta at mottaker kjenner godt til lovverket
4. sørger for at underretningene om vedtak fullt ut inneholder informasjon om partenes
rettigheter, da særlig klageretten
5. utarbeider rutiner som sikrer at mottakskontroll blir gjennomført innen rimelig tid etter
at søknader er mottatt
6. iverksetter tiltak som sikrer at saksbehandlingen gjennomføres innenfor de lovfestede
tidsfrister
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1. INNLEDNING
1.1 Prosjektets bakgrunn og formål
1.1.1 Bakgrunn

Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2010 -2012 vedtatt av
kommunestyret i Alta den 21.6.2010 (sak 63/10). Av planen framgår det at det skal utføres en
forvaltningsrevisjon vedrørende kommunens saksbehandling av byggesaker.
I kommunens plan for forvaltningsrevisjon sies det følgende om dette fokusområdet:
«Kommunen må overholde kravene i plan- og bygningsloven og forvaltningsloven
ved saksbehandling av søknader om tillatelse til tiltak (søknad om byggetillatelse). I
tillegg skal kommunen ”yte god service og sette brukeren i fokus”(Alta vil 6.2), fatte
korrekte avgjørelser, likebehandle søkere og overholde fristene for
saksbehandlingstid. I årsmeldinga for 2009 rapporteres det om at enheten (oppmåling
og byggesak) har utfordringer i tilknytning til å rekruttere og beholde kompetent
personell, og i forhold til tidsfrister og saksrestanser. Det er imidlertid påbegynt tiltak
for effektivisering og forbedring av rutiner (jf. årsmelding 2009 og virksomhetsplan
2010). Det ble gjennomført forvaltningsrevisjon på byggesaksbehandling i 2003.
Området er svært vesentlig både fra et brukerperspektiv (utbyggere og søkere om
tillatelse til byggetiltak) og for kommunens omdømme.»
1.1.2 Formål

Formålet med undersøkelsen har vært å undersøke om saksbehandlingen av byggesaker i Alta
kommune blir utført på en forsvarlig måte. Ut i fra dette vil kommunen få belyst ulike sider
ved egen praksis, og bli presentert hvor det er muligheter for forbedringer.

1.2 Problemstillinger og avgrensning
1.2.1 Problemstillinger

Undersøkelsen er gjennomført med utgangspunkt i tre hovedproblemstillinger.
Problemstillingene 2 og 3 er vedtatt av kontrollutvalget i Alta kommune 07.05.2012 i sak
18/2012. Problemstilling 1 er en tilleggsproblemstilling utarbeidet av revisjonen.
Problemstillingene i denne undersøkelsen er som følger:
1.

Er arbeidet med byggesaker organisert på en tilfredsstillende måte?
o Er arbeidet med byggesaker organisert på en slik måte at det


2.

etterlever anbefalt praksis for internkontroll?

Foregår saksbehandlingen i henhold til regelverket?
o Stilles det krav til søknadenes form og innhold?
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o
o
o
o
3.

Har kommunen en tilfredsstillende praksis for å avholde forhåndskonferanser?
Er vedtakenes form og innhold i tråd med lovkravene?
Blir det gitt tilfredsstillende begrunnelser for vedtakene?
Blir det gitt underretninger i tråd med lovkravene?

Overholder kommunen tidsfristene for saksbehandlingstid?
o Hvordan er den generelle saksbehandlingstiden sammenlignet med andre
kommuner?
o Overholdes fristen på 2 uker for gjennomføring av forhåndskonferanse?
o Overholdes fristen i saker som har en tidsfrist på 12 uker?
o Overholdes fristen i saker som har en tidsfrist på 3 uker?
o Praktiserer kommunen bestemmelsen om gebyrbortfall på en tilfredsstillende
måte?

1.2.2 Avgrensning

Denne undersøkelsen vil ha fokus på byggesaksbehandling, med særlig vekt på det som kalles
“rene byggesaker”; - det vil si saker som gjelder søknader om tiltak som er i tråd med
gjeldende arealplan og reguleringsplaner (og som dermed ikke utløser krav om dispensasjon).
Undersøkelsen omfatter ikke heller kommunen sin behandling av plansaker.
I forbindelse med vår undersøkelse av saksbehandlingen har vi valgt å se på et utvalg “rene
byggesaker” som er kommet inn til kommunen etter 1. januar 2011 og fram til november
2012.
Hva som blir undersøkt og vurdert i de utvalgte sakene vil være avgrenset av undersøkelsens
problemstillinger og revisjonskriterier. Det vil ikke bli gjort vurderinger av teknisk eller
bygningsfaglig karakter. Det vil heller ikke bli gjort vurderinger av de vedtak som er fattet av
politiske organ med beslutningsmyndighet i byggesaker.
Vi finner grunn til å understreke at byggesaker er et omfattende saksområde og at disse
involverer en rekke instanser og aktører både utenfor kommunens organisasjon (andre
myndigheter, naboer, parter, gjenboere) og innenfor kommunens organisasjon (eksempelvis
rådmannen, kommune og arealplanlegging, servicesenteret og post- og arkivtjenesten).

1.3 Revisjonskriterier
Revisjonskriterier er samlebetegnelsen på de krav og forventninger som brukes i den enkelte
forvaltningsrevisjon for å vurdere den reviderte virksomhet. Kriteriene holdes opp mot
faktagrunnlaget, og danner basis for de analyser og vurderinger som foretas, og de
konklusjoner som trekkes.
1.3.1 Kilder til kriterier

Revisjonskriteriene i denne undersøkelsen er utledet fra følgende kilder:
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Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)
Forskrift til forvaltningsloven (forvaltingslovforskriften)
Anerkjent teori og beste praksis for internkontroll

Sentralt regelverk på området er plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og
forvaltningslovens bestemmelser om saksbehandling av enkeltvedtak.
Sentrale bestemmelser i plan- og bygningsloven som er relevant for denne undersøkelsen
finner man i lovens fjerde del (byggesaksdelen), spesielt kapitlene 20 og 21, som omhandler
søknadsplikten og ulike krav til innhold og behandling av søknader, herunder frister for ulike
typer byggesaker.
Sentrale bestemmelser i forvaltningsloven vil være bestemmelsene om veiledningsplikt,
muntlige konferanser, rett til samtale med tjenestemann, saksbehandlingstid, vedtakenes form
og innhold (begrunnelsens innhold) og underretning om vedtaket.
Kommuneloven stiller et generelt krav om administrasjonssjefen sitt ansvar for å sikre at
administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter, overordnende instrukser, og at den er
gjenstand for en betryggende kontroll (internkontroll). Det er verdt å påpeke at kravet om
internkontroll også er nedfelt i flere særlover og forskrifter som regulerer virksomheten i
kommunene. Det finnes også anerkjent teori og beste praksis for organiseringen av
internkontrollen i en organisasjon, herunder kommunene (eksempelvis COSO-rapporten).1

1.3.2 Utledning av kriterier

Nedenfor gjengir vi kort de konkrete kriteriene (kravene) som revisjonen har vurdert
kommunen sin praksis i forhold til. Det blir gitt en mer utdypende redegjørelse for hvordan vi
har utledet revisjonskriteriene i vedlegg 2 i denne rapporten.
1.3.2.1 Krav til organisering av byggesaksbehandlingen
Med utgangspunkt i kildene til kriterier har vi utledet følgende revisjonskriterier i forhold til
problemstillingen «Er arbeidet med byggesaker organisert på en tilfredsstillende måte?»:
Kommunen sin byggesaksbehandling skal være organisert slik at den:


ivaretar anerkjente krav til internkontroll

1.3.2.2 Krav til saksbehandlingen
1

Rapport utarbeidet av The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission i 1992.
Oversatt til norsk i 1996.
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Med utgangspunkt i kildene til kriterier har vi utledet følgende revisjonskriterier i forhold til
problemstillingen «Foregår saksbehandlingen i henhold til regelverket?»:


Kommunen skal stille krav til søknadens form og innhold, og kontrollere at den er
fullstendig.



Kommunen bør avholde forhåndskonferanse før saker behandles og vedtak fattes.
Dette gjelder særlig i tilfeller der prosjektet vil kunne medføre endring eller
dispensasjon fra plangrunnlaget.



Vedtaket skal være skriftlig og angi hva det går ut på.



Vedtakene skal begrunnes.



Det skal sendes underretning om vedtaket.

1.3.2.3 Krav til tidsfrister og saksbehandlingstid
Med utgangspunkt i kildene til kriterier har vi utarbeidet følgende revisjonskriterier i forhold
til problemstillingen «Overholder kommunen tidsfristene for saksbehandlingstid?»:
2-ukersfrist:


Forhåndskonferanser skal avholdes av kommunen innen 2 uker etter at tiltakshaver har
krevd slik konferanse.

12-ukersfrist:


Saker som gjelder søknad om tillatelse eller tiltak som ikke medfører dispensasjon fra
plan, skal avgjøres av kommunen innen 12 uker etter at fullstendig søknad foreligger.



Ved overskridelse av tidsfristen på 12 uker skal kommunen tilbakebetale tiltakshaver
25 % av det totale byggesaksgebyret for hver påbegynt uke tidsfristen overskrides.

3-ukersfrist:


Saker som gjelder søknad om tillatelse til tiltak der tiltaket er i samsvar med
bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, der det ikke foreligger
merknader fra naboer eller gjenboere, og ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse
fra annen myndighet ikke er nødvendig, skal avgjøres av kommunen innen 3 uker etter
at fullstendig søknad foreligger.



Søknad om tillatelse til tiltak etter § 20-2 der det foreligger protester fra naboer eller
gjenboere, men øvrige vilkår i andre ledd er oppfylt, skal også behandles av
kommunen innen 3 uker.2



Ferdigattest skal utstedes av kommunen innen 3 uker etter at kravet er mottatt sammen
med nødvendig dokumentasjon.3



Søknad om midlertidig brukstillatelse skal behandles av kommunen innen 3 uker.4



Søknad om igangsettingstillatelse skal behandles av kommunen innen 3 uker.5

2

Plan- og bygningsloven § 21-7 tredje ledd, jf. plan- og bygningsloven § 20-2.
Plan- og bygningsloven § 21-7 fjerde ledd.
4
Byggesaksforskiften § 7-1 første ledd bokstav c).
3
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1.4 Metode
1.4.1 Datainnsamling

Metode er samlebetegnelsen på de framgangsmåtene som benyttes for å samle inn data som
kan gi svar på problemstillingene i en undersøkelse. Framgangsmåtene i denne undersøkelsen
har vært intervju, dokumentanalyse, bruk av KOSTRA-tall og en mindre spørreundersøkelse
blant firmaer i Alta som opptrer som ansvarlig søker i flere byggesaker i
undersøkelsesperioden.
Vi har intervjuet to personer fra Alta kommunes avdeling for oppmåling og byggesak.
Dokumentanalysen har bestått av gjennomgang av 20 byggesaksmapper som til sammen
omfattet 35 vedtak, samt gjennomgang av årsmeldinger, rutinebeskrivelser,
stillingsbeskrivelser og maler knyttet til byggesaksbehandlingen i kommunen.
Vi har benyttet KOSTRA-tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) for å sammenlikne Alta
kommune både med KOSTRAs kommunegruppe 126 og nordnorske kommuner med relativt
likt innbyggertall.
Vi gjennomførte en undersøkelse hvor vi sendte ut et spørreskjema til 11 firma i Alta som
opptrer som ansvarlig søker i byggesaker. Dessverre var svarprosenten lav (4 svar), slik at vi
ikke vil bruke resultatene fra spørreundersøkelsen til statistisk fremstilling, men heller bruke
de ansvarlige søkernes kommentarer for å utfylle andre data der det er relevant.

1.4.2 Dataenes gyldighet og pålitelighet

Med gyldige data menes at det skal være samsvar mellom formålet for undersøkelsen og de
data som er samlet inn. Vi mener at data i denne undersøkelsen er egnet til å svare på
problemstillingene ved at vi har relevant og tilstrekkelig informasjon. Det er likevel viktig å
være klar over at opplysningene i rapporten representerer et utvalg av fakta, blant annet ved at
vi har valgt ut noen saker for nærmere undersøkelse.
Med pålitelige data menes at data skal være mest mulig presise og nøyaktige. Dette er
ivaretatt gjennom intern kvalitetssikring og ved verifisering av opplysninger framkommet
gjennom intervju.

5

Byggesaksforskriften § 7-1 første ledd bokstav b).
SSB har gruppert kommunene utfra tre kriterier: folkemengde, bundne kostnader per innbygger og frie
disponible inntekter. Kommunegruppe 12 er definert som «mellomstore kommuner med middels bundne
kostnader per innbygger med høye frie disponible inntekter.»
6

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS

Side 7

Byggesaksbehandling

2. ER ARBEIDET MED BYGGESAKER ORGANISERT PÅ EN
TILFREDSSTILLENDE MÅTE?
2.1 Innledning
I dette kapitlet vil vi gi en beskrivelse av hvordan byggesaksbehandlingen i Alta kommune er
organisert og hvordan arbeidsoppgavene knyttet til slike saker er fordelt i kommunens
organisasjon. Til slutt gjør vi en oppsummerende vurdering av organiseringen sett i forhold til
anerkjent teori og praksis vedrørende internkontroll. Opplysningene som gis, og vurderingene
som gjøres i dette kapitlet, vil også fungere som et bakgrunnsteppe for de problemstillinger
som skal besvares i kapittel 3 (om saksbehandlingen) og kapittel 4 (om tidsfrister og
saksbehandlingstid).

2.2 Revisjonskriterier
Kommunen sin byggesaksbehandling skal være organisert slik at den:


ivaretar anerkjente krav til internkontroll, gjennom å sikre at det blant annet finnes:
o konkrete mål for virksomheten
o handlingsplaner og rutiner
o styringsinformasjon

2.3 Organisering
Enheten som håndterer byggesaksbehandlingen i Alta kommune er avdeling for oppmåling og
byggesak (denne vil i det følgende omtales som byggesaksavdelingen). Avdelingen inngår
som en del av sektoren Drift og utbygging.
Organisering før oktober 2009
Inntil 2008 var byggesaker underlagt plan- og bygningsavdelingen, som var del av plan- og
utviklingssektoren sammen med næringsavdelingen, miljøavdelingen og
oppmålingsavdelingen.7 I mars 2008 ble samfunnsutvikling skilt ut som en ny
organisasjonsenhet (avdeling for samfunnsutvikling), noe som medførte at resten av plan- og
utviklingssektoren ble omdøpt til drift- og utbyggingssektoren.

7

Organisasjonskart fra før endringen finnes på side 58 i Alta kommunes årsmelding for 2007.
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Organisering etter oktober 2009
I oktober 2009 ble arealplanleggere overflyttet til avdeling for samfunnsutvikling, samtidig
som avdeling for oppmåling og plan- og bygningsavdelingen ble sammenslått til en ny
avdeling, avdeling for oppmåling og byggesak, navnet avdelingen fortsatt bærer.
Figur 1: Organisasjonskart Alta kommune8

Avdeling for oppmåling og byggesak består videre av fagenhetene byggesak, geodata og
oppmåling, hvor fagenhet for byggesak er av størst relevans for denne undersøkelsen
Informasjon om avdeling for oppmåling og byggesak
I kommunens årsmelding for 2011 side 108 oppgis blant annet følgende utfordringer for
avdelingen:
o Bedre service og kvalitet på de tjenestene som avdelingen har ansvar for å
levere til våre innbyggere og samarbeidspartnere.
o Tettere oppfølging mot bransjen for felles forståelse av hverandres
problemstillinger.
o Prioritere tilsyn på byggeplass i samsvar krav fra departementet
o Øke driftssikkerheten på GisLine.
o Bli bedre på å bruke hjemmesiden til å legge ut viktig informasjon fra
avdelingen.
8

Se https://www.alta.kommune.no/getfile.php/724481.1023.pcduxuewdt/Organisasjonskart.pdf
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o Heve avdelingens kompetansenivå. Viktig for å oppnå kontinuitet i
arbeidstokken.
o Behov for nytt utstyr til landmålerne (GPS).
o Restanse på saker pga. at avdelingen har hatt vakanse på 1 1/2 stilling.
I forbindelse med det siste punktet i listen kan det legges til at revisjonen ble opplyst i intervju
at en stilling fortsatt står vakant og at dette medfører at avdelingen er underbemannet tatt i
betraktning søknadsmengden.

2.4 Om byggesaksbehandlingen i Alta kommune
2.4.1 Saksbehandlingssystemet

Alta kommune har siden 1998 benyttet programvaren Kontor 2000 (K2000) fra IBM med
byggesaksmodul som arkiv- og saksbehandlingssystem for byggesaker. Systemet er godkjent
som elektronisk arkiv av Riksarkivaren i henhold til Noark 4, som er standarden for slike
arkiv. Informantene ved byggesaksavdelingen gir uttrykk for at de er fornøyd med dette
saksbehandlingssystemet.

2.4.2 Posthåndtering og journalføring – Post- og arkivtjenesten

Byggesaker kommer inn til kommunen på forskjellig vis, det være seg via papirpost, levert
direkte til saksbehandlere eller servicekontoret på papir, sendt per e-post til kommunens
postmottak, levert elektronisk via portalen Byggsøk eller sendt pr e-post til andre i kommunen
(saksbehandlere/servicesenteret).
Revisjonen har fått oversendt en rutinebeskrivelse utarbeidet av kommunen, kalt «postflyt for
plan og byggesaker»9. Denne rutinebeskrivelsen oppgir at fysiske dokumenter som kommer
inn blir sortert av post- og arkivtjenesten og levert til avdelingen, hvorpå fagansvarlig for
byggesaker10 påfører saksnummer. Saken blir deretter registrert i K2000 av post- og
arkivtjenesten, som også skanner og registrerer dokumentene i K2000 og arkiverer i
sentralarkiv. Fremgangsmåten for elektroniske søknader er den samme, rent bortsett fra at
dokumentene altså er elektroniske i utgangspunktet. Fagansvarlig fordeler deretter saker på
saksbehandlere i tråd med byggesaksavdelingens rutiner.

2.4.3 Håndtering av byggesaker på servicesenteret

Kommunens servicesenter tar seg av mottakskontroll for enkle saker. Dokumentasjonen
revisjonen har fått oversendt tilsier at dette dreier seg om søknader om tiltak uten ansvarsrett.
Det er utarbeidet en sjekkliste på 32 punkter for bruk i servicekontorets mottakskontroll (sist
revidert 06.02.2012). Formålet er at man skal fange opp eventuelle mangler umiddelbart for å
unngå unødvendige forsinkelser. Imidlertid kan servicesenteret vanskelig håndtere
9

Utfra filinformasjon på tekstfilen ser dette dokumentet ut til å ha blitt utarbeidet i 2005, men teksten i
dokumentet er ikke datert.
10
Rutinebeskrivelsen oppgir «leder plan og bygg», en utdatert tittel, men informasjon fra intervjuer tilsier at
denne oppgaven per i dag utføres av fagansvarlig for byggesaker.
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mottakskontroll av mer kompliserte søknader uten å besitte kompetanse for
byggesaksbehandling.

2.4.4 Generelt om byggesaksavdelingen

Fagenhet for byggesak ved avdeling for oppmåling og byggesak har 5 stillingshjemler
inkludert fagansvarlig, hvorav en stilling imidlertid har stått vakant siden 2010.
Saksbehandlerne er utdannet ingeniører.
Byggesaksavdelingen har over flere år slitt med å opprettholde stabil og fulltallig bemanning.
Revisjonen har blitt opplyst om at det har vært en del utskiftinger av ansatte i tillegg til den
nevnte langvarige vakansen, som er betinget av kommunens økonomi. I tillegg har avdelingen
hatt flere langvarige permisjoner, som fremtvinger bruk av vikarer. Informantene forteller at
de har lykkes med å anskaffe vikarer, men at det omfattende lovverket saksbehandlere må
forholde seg til innebærer at dette krever mye tid til opplæring og veiledning. To av
respondentene i spørreundersøkelsen klager for øvrig over at byggesaksavdelingen er
underbemannet og at dette merkes på saksbehandlingen og muligheten for å få kontakt med
saksbehandlere.
Byggesaksenheten har flere standardmaler for ulike dokumenter, herunder for
vedtak/underretninger for ulike typer byggesaker. I intervju ble det informert om at mange av
disse ikke er oppdatert i forhold til nytt lovverk, noe som bekreftes av oversendt
dokumentasjon.
Byggesaksavdelingen gjør rede for avdelingens målsetninger og måloppnåelse i løpet av året i
kommunens årsmelding. Målsetningene er konkret utformet, slik at det er mulig å foreta en
realistisk vurdering av måloppnåelsen. Samtidig presenteres også «utfordringer», som kan
anses som mål for følgende år.

2.5 Oppsummerende vurderinger og konklusjon
Revisjonen sitt samlede inntrykk er at byggesaksbehandlingen ikke er organisert fullt ut på en
tilfredsstillende måte. Dette innebærer at det finnes forbedringsmuligheter. Intervjuene
revisjonen har gjennomført tyder på at byggesaksavdelingen selv er klar over dette. Lav
bemanning trekkes frem som et «underliggende» problem og blir bemerket også av søkere.
Det formelle rammeverket (lokale rutiner) for byggesaksbehandlingen i kommunen er ikke
fullt ut er oppdatert i forhold til den nye plan- og bygningsloven (byggesaksdelen) som trådte
i kraft fra 1. juli 2010. Dette gjelder eksempelvis maler knyttet til saksbehandlingen og
nedskrevne rutinebeskrivelser. Revisjonen vil bemerke at dette er forhold som øker risikoen
for regelbrudd og svekket måloppnåelse, særlig tatt i betraktning at enheten oppgir å ha
opplevd stor utskiftning av saksbehandlere.
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3. FOREGÅR SAKSBEHANDLINGEN I HENHOLD TIL
REGELVERKET?
3.1 Har kommunen en tilfredsstillende praksis for å avholde
forhåndskonferanser?
3.1.1 Revisjonskriterier



Kommunen bør avholde forhåndskonferanse før saker behandles og vedtak fattes.
Dette gjelder særlig i tilfeller der prosjektet vil kunne medføre endring eller
dispensasjon fra plangrunnlaget.11
Kommunen har ansvar for å føre referat fra forhåndskonferansen.12

3.1.2 Data

Kommunen har eget skjema for søkere som ønsker å anmode kommunen om
forhåndskonferanse, samt en mal for føring av referat fra konferansene. Det er også utarbeidet
en veiledning/rutinebeskrivelse for behandling av forespørsler om forhåndskonferanse, som
blant annet spesifiserer at man skal benytte mal for anmodning om forhåndskonferanse og at
det skal skrives referat. Denne ble imidlertid sist revidert i 2004 og inneholder referanser til
lovparagrafer som siden har blitt opphevet.
KOSTRA-rapporteringen inneholder ikke (og krever ikke innrapportering av) opplysninger
om kommunenes bruk av forhåndskonferanser. Man finner derfor ikke opplysninger om Alta
kommune sin bruk av forhåndskonferanser der.
I intervju har revisjonen blitt opplyst om at kommunen ikke har praksis for å avholde
forhåndskonferanser i alle saker. Byggesaksavdelingen anslår at det gjennomføres
forhåndskonferanser i 10-15 % av alle sakene, først og fremst i forbindelse med store
byggeprosjekter. Våre informanter på byggesaksavdelingen gir uttrykk for at en
forhåndskonferanse i mange tilfeller ikke er hensiktsmessig, ettersom søkere som anmoder
om forhåndskonferanse ofte bare ønsker små avklaringer. I slike tilfeller velger de noen
ganger å ta en mer uformell samtale per telefon eller e-post fremfor å gjennomføre
forhåndskonferanse.
To av firmaene som har svart på vår spørreundersøkelse oppgir at det er svært vanskelig å få
forhåndskonferanse med byggesaksavdelingen, både fordi det tar lang tid å få svar på
anmodninger og fordi byggesaksavdelingen ikke ønsker å definere de møtene som blir
gjennomført som forhåndskonferanser.
Revisjonen har gjennomgått 3013 utvalgte byggesaker (saksmapper) og undersøkt i hvilket
omfang det blir arrangert forhåndskonferanser eller andre former for møter eller mer

11

Plan- og bygningsloven § 21-1 og byggesaksforskriften § 6-1.
Byggesaksforskriften § 6 sjette ledd.
13
Dette antallet er høyere enn det som brukes for undersøkelse av saksbehandling i resten av rapporten, ettersom
flere av søknadene ble trukket tilbake eller av andre grunner ikke resulterte i videre byggesaksbehandling.
12
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uformelle samtaler mellom kommunen og tiltakshaver (og/eller ansvarlig søker). En
summering av våre funn (observasjoner) framgår av tabell 1 nedenfor.
Tabell 1: Bruk av forhåndskonferanser
Bruk av forhåndskonferanser i 30 undersøkte saker - Antall
Ja

Nei

Er det avholdt forhåndskonferanse?

1

29

Er det avholdt uformell forhåndssamtale?

5

25

Har tiltakshaver anmodet om forhåndskonferanse?

7

23

Har kommunen anmodet om forhåndskonferanse?

0

30

Av tabellen framgår det at det har blitt avholdt forhåndskonferanse kun i en av de undersøkte
sakene. I dette tilfellet resulterte forhåndskonferansen i at søknaden ble trukket tilbake fordi
søker valgte å dele den opp og søke på nytt. Det ble skrevet referat fra denne
forhåndskonferansen. I 5 saker hvor det var anmodet om forhåndskonferanse fremgår det av
saksmappene at byggesaksavdelingen har ansett at forhåndskonferanse var unødvendig
ettersom man mente at eventuelle uklarheter var avklart gjennom uformelle møter eller
samtaler. I tabellen framgår det videre at tiltakshavere har anmodet om forhåndskonferanser i
7 av de undersøkte sakene. Det er ikke dokumentert at kommunen har anmodet om
forhåndskonferanse i noen av de undersøkte sakene.
I en av sakene hvor det var anmodet om forhåndskonferanse ble det konkludert etter
telefonsamtale at søker måtte avklare hvorvidt det var nødvendig med en reguleringsendring
før en eventuell søknad kunne sendes inn. En av anmodningene om forhåndskonferanse ble
etter det revisjonen kan se aldri besvart, mens kommunen i ett tilfelle oppga at man anså
forhåndskonferanse som unødvendig fordi man hadde gjennomført et møte med byggherren,
som man mente var tilstrekkelig oppklarende. I en av sakene hvor det var anmodet om
forhåndskonferanse sendte kommunen ut mangelbrev hvor det ble påpekt at det var søkt på
feil grunnlag og ga samtidig uttrykk for at man derfor mente forhåndskonferansen burde utgå.

3.1.3 Vurderinger

Revisjonen sitt inntrykk er at kommunen ikke har en tilfredsstillende praksis for å avholde
forhåndskonferanser. Dette skyldes blant annet at det avholdes forhåndskonferanser i svært få
saker, at kommunen ikke synes å ta initiativ til slike konferanser i nevneverdig grad, samt at
kommunen velger å basere seg på mer uformelle samtaler heller enn (mer formelle)
forhåndskonferanser.
Revisjonen registrerer at Alta kommune har en høy terskel for å avholde forhåndskonferanser.
Isolert sett framstår det blant annet som noe uheldig at kommunen har en praksis som synes å
gå ut på å avvise anmodninger om forhåndskonferanser fra tiltakshavere med referanse til
telefonsamtaler og e-poster, med den konsekvens at det heller ikke blir skrevet referat fra
disse møtene. Revisjonen må understreke at kommunen sin praksis ikke er i tråd med de
intensjoner som er lagt til grunn for den lovfestede ordningen med bruk av
forhåndskonferanser. Lovgiver har blant annet oppfordret kommunene til økt bruk av slike
konferanser. En av intensjonene med slike konferanser er å bidra til at sakene skal komme
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riktig ut fra starten. Dette er videre ment å bidra til en mer effektiv saksbehandlingsprosess,
samt at den kan virke tids- og kostnadsbesparende for både tiltakshaver og kommunen.
Hadde Alta kommune hatt en lavere terskel for å avholde forhåndskonferanser kunne dette
blant annet bidratt til å hindre eller redusere antall tilfeller der kommunen blir nødt til å sende
ut stoppordre og brev med varsel om ufullstendige søknader. Dette er noe som også må sees i
sammenheng med forvaltningsorganenes generelle veiledningsplikt. Når dette er sagt tyder
våre undersøkelser (riktignok av et begrenset utvalg saker) ikke på at saker hvor kommunen
avslår anmodninger om forhåndskonferanse ofte støter på problemer senere i
saksbehandlingen.

3.2 Stilles det krav til søknadenes form og innhold?
3.2.1 Revisjonskriterier



Kommunen skal stille krav til søknadens form og innhold, og kontrollere at den er
fullstendig.14
Søknad om tillatelse skal være skriftlig og undertegnet av tiltakshaver og søker.15
Søknaden skal gi de opplysninger som er nødvendige for at kommunen skal kunne gi
tillatelse til tiltaket. Det skal framgå av søknaden om det søkes dispensasjon. 16
Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1 og § 20-2 skal
inneholde opplysninger som nevnt i byggesaksforskriften § 5-4 tredje ledd bokstav a
til q i den utstrekning de er relevante for tiltaket og nødvendig for kommunens
behandling av søknaden.17

3.2.2 Data

Søknader som kommer inn til kommunen er i ulike format, hovedsakelig enten som
elektronisk byggesøknad via tjenesten Byggsøk.no, som søknad nedtegnet på fysisk
søknadskjema (Standard Norge), som eget formulert brev, eller per e-post (med vedlegg;
herunder søknadsskjema). Byggesaksavdelingen anslår selv at omtrent 60 % av søknadene
kommer per post, mens 40 % kommer elektronisk.
Ifølge byggesaksavdelingens rutinebeskrivelser for behandling av ulike sakstyper18 er det den
enkelte saksbehandler som skal kontrollere at søknadene er fullstendige og at de inneholder de
opplysninger som kreves for at saken skal bli behandlet (såkalt mottakskontroll). Revisjonen
har også blitt opplyst i intervju om at kommunen sitt servicesenter tar seg av mottakskontroll
for enkle saker. Dokumentasjonen revisjonen har fått oversendt tilsier at dette dreier seg om
14

Plan- og bygningsloven §§ 21-2 og 21-4.
Plan- og bygningsloven § 21-2 første ledd.
Elektronisk søknad (med elektronisk signatur) regnes som skriftlig, jf. forvaltningsloven § 2 bokstav g.
Godkjente brukere av systemet Byggsok.no kan sende søknader uten (fysisk) underskrift.
16
Plan- og bygningsloven § 21-2 første ledd.
17
Byggesaksforskriften § 5-4.
18
Sist revidert 2005
15
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søknader om tiltak uten ansvarsrett. Det er utarbeidet en sjekkliste på 32 punkter for bruk i
servicesenterets mottakskontroll19. Denne sjekklisten ligger også i «Byggemappen»
kommunen har utarbeidet som hjelp til innbyggere som skal søke om tiltak uten ansvarsrett.20
Det ble opplyst i intervju at man ved byggesakskontoret ikke er helt fornøyd med hvordan
mottakskontrollen fungerer i dag og at den tar for lang tid. Ofte blir ikke mottakskontroll
gjennomført før saksbehandler går i gang med saksbehandlingen, som kan være lenge etter at
søknaden er mottatt. Dette ble også bemerket av en av respondentene i vår
spørreundersøkelse.
Kommunen har en standard mal for å varsle søker i tilfeller der søknadene ikke er
fullstendige. Revisjonen ble opplyst i intervju om at byggesakskontoret tidligere ofte har valgt
å håndtere mangelfulle søknader gjennom å kontakte søker per telefon eller e-post for å
innhente manglende opplysninger. Man har nå imidlertid valgt å gå over til en rutine hvor
mangelfulle søknader sendes i retur til søker. Årsaken er at fristene for saksbehandling ellers
fortsetter å løpe, noe som medfører at kommunen kan beskyldes for å ikke overholde fristene i
saker hvor man i realiteten ikke har mottatt komplett søknad.
Forvaltningsloven § 11a krever at «dersom det må ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid
før en henvendelse kan besvares, skal det forvaltningsorganet som mottok henvendelsen,
snarest mulig gi et foreløpig svar.» Informantene opplyser at byggesakskontoret sjelden
sender ut slike foreløpige svar og revisjonen har ikke funnet eksempler på foreløpige svar i
noen av de undersøkte saksmappene, selv i tilfeller hvor saksbehandlingsfristen ikke er
overholdt. Imidlertid opplyses det at man arbeider med å forbedre rutinene, noe som også
dokumenteres gjennom skriv som har blitt utsendt til de ansatte.
KOSTRA-tall viser at kommunen totalt mottok 98 søknader med mangler i 2011 og sendte ut
66 brev om tilleggsdokumentasjon.
For å gå litt mer i dybden, har vi sett nærmere på åtte tilfeldig utvalgte søknader fra 2011 og
2012. Vi har undersøkt disse med tanke på hvorvidt søknadene er fullstendige, hvorvidt
kommunen har rutiner som bidrar til å sikre dette, og om dette er dokumentert i saksmappene.
Resultatet av denne gjennomgangen framgår av tabell 2 til tabell 4 nedenfor:
Tabell 2: Søknadenes form
Søknadens form

Ja

Nei

Andel (Ja)

Fysisk skjema (norskstandard)

3

5

37,5

Elektronisk skjema (Byggsøk)

5

3

62,5

Det forelå søknader i alle sakene. Av tabell 2 ovenfor framgår det at de fleste søknadene
(62,5 %) var sendt inn via den elektroniske søknadsportalen Byggsøk. De resterende
søknadene (37,5 %) var gjort i skjemaer utarbeidet av Standard Norge.

19
20

Sist revidert 06.02.2012
Sist revidert 01.03.2012

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS

Side 15

Byggesaksbehandling

Tabell 3: Signatur
Om søknadene er signert

Ja

Nei

Andel (Ja)

Tiltakshaver

8

0

100

Søker

8

0

100

Elektronisk signatur (Byggsøk)

4

4

50

Av tabell 3 ovenfor framgår det at alle søknadene var signert av tiltakshaver og ansvarlig
søker. I fire av sakene var signaturen elektronisk. Dette gjelder fire av de fem elektroniske
søknadene som var gjort via Byggsøk.
Tabell 4: Opplysninger i søknadene
Opplysninger i søknadene

Ja

Nei

Andel (Ja)

Tiltakshaver

8

0

100

Søker

8

0

100

Berørt eiendom

8

0

100

Tiltakets art

8

0

100

Tiltakets størrelse/utnytting

8

0

100

Plangrunnlag

8

0

100

Adkomst

8

0

100

Tegninger/situasjonsplan

21

0

100

22

0

100

Forholdet til andre myndigheter

8

0

100

Sikkerhet og fare med mer

8

0

100

Forhåndskonferanse

2

6

25

Gjennomføringsplan

8

0

100

Nabovarsling

8
8

I tabellen over gis det en oversikt over hvorvidt de undersøkte søknadene inneholder (noen
av) de opplysninger som byggesaksforskriften krever. Vår gjennomgang viser at sakene i all
hovedsak var fullstendige, bortsett fra at et flertall manglet informasjon om hvorvidt det var
avholdt forhåndskonferanse.

3.2.3 Vurderinger

Revisjonen sitt hovedinntrykk er at kommunen stiller krav til søknadenes form og innhold,
men at mottakskontrollen ofte ikke gjennomføres innen rimelig tid, noe som kan medføre at
saksbehandlingsfristene utløper før det sendes ut melding om mangler ved søknaden. Dette er
et betydelig problem, ikke minst tatt i betraktning kommunens høye gjennomsnittlige
saksbehandlingstid (se kapittel 4.1).

21
22

I en av sakene var imidlertid situasjonsplanen mangelfull
I en av sakene var det mangler i nabovarslingen
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3.3 Er vedtakenes form og innhold i tråd med lovkravene?
3.3.1 Revisjonskriterier



Vedtaket skal være skriftlig og angi hva det går ut på.23

3.3.2 Data

Kommunen har standardmaler for utforming av vedtak i forhold til ulike sakstyper. Vår
undersøkelse viser at disse benyttes i saksbehandlingen og vedtakene er som følge av dette
svært forutsigbare i utformingen. Vi har gjennomgått alle vedtakene som var å finne i de 20
utvalgte saksmappene, det vil si 35 vedtak. Resultatet av denne gjennomgangen framgår av
tabellen nedenfor:
Tabell 5: Opplysninger i vedtakene
Vedtakenes form og innhold
Opplysninger i vedtaket

Ja

Nei

Andel (Ja)

Når vedtaket er fattet

24

11

68,5

Hvem som har fattet vedtaket

35

0

100

Hvem som er søkeren

32

0

100

Henvisning til søknad (søknadsdato)

32

0

100

Hva vedtaket går ut på

35

0

100

Undersøkelsen viser at omtrent 2/3 av vedtakene inneholdt opplysninger om når vedtaket er
fattet. I de resterende vedtakene var det oppgitt når underrettelse om vedtaket ble sendt til
søker, slik at man kan anta at denne dato sammenfaller med vedtaksdato, men det ble ikke
eksplisitt oppgitt når selve vedtaket var fattet.
Alle vedtakene inneholdt opplysninger om hvem som har fattet vedtaket, hvem som er
søkeren (der det var relevant), søknadsdato og hva vedtaket går ut på. I 3 av vedtakene var det
ikke oppgitt hvem som var søker eller søknadsdato, ettersom dette var vedtak på kommunens
initiativ (stoppordre).

3.3.3 Vurderinger

I forvaltningsloven § 23 første ledd heter det at enkeltvedtaket skal være skriftlig.
Vår undersøkelse viser at det foreligger skriftlige vedtak i alle de undersøkte sakene der det er
fattet vedtak.
God forvaltningsskikk tilsier at vedtakene gis nødvendig presisjon. I juridisk litteratur
framheves det at vedtaket bør være klart og tydelig, og at det bør inneholde opplysninger om
hvem som har fattet vedtaket, hvem det gjelder, hvilken søknad det gjelder, når vedtaket er
fattet og hva det går ut på. Vår undersøkelse viser at alle vedtakene inneholder slike
opplysninger, med unntak av 11 vedtak som ikke presiserer vedtaksdato, men tilsynelatende
anser det som underforstått at underrettelsesdato og vedtaksdato er den samme. Dette er ikke
23

Forvaltningsloven § 23 første ledd og god forvaltningsskikk.
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en alvorlig mangel, men for å sikre størst mulig tydelighet ville det være en fordel om alle
vedtakene eksplisitt oppga vedtaksdato.
Revisjonen er av den formening at vedtakenes form og innhold i hovedsak er i tråd med
lovkravene.

3.4 Blir det gitt tilfredsstillende begrunnelse for vedtakene?
3.4.1 Revisjonskriterier



Vedtakene skal begrunnes.24
Begrunnelsen skal vise til de regler vedtaket bygger på.
Normalt skal begrunnelsen også gjengi innholdet i disse reglene.

3.4.2 Data

Resultatet av vår gjennomgang av 35 vedtak framgår av tabellen nedenfor:
Tabell 6: Begrunnelsen i vedtakene
Begrunnelsen i vedtakene

Ja

Nei

Andel (Ja)

Henvisning til relevant lovbestemmelse

32

3

91,5

Henvisning til ledd, bokstav eller nr. i lovbestemmelsen

32

3

91,5

1

34

3

Gjengivelse av lovbestemmelse

Undersøkelsen viser at det det ble henvist til relevant lovbestemmelse i 32 (91,5 %) av
vedtakene. I ett av vedtakene hvor det ikke ble henvist til relevant lovbestemmelse ble det vist
til en paragraf i den gamle plan- og bygningsloven.
Den aktuelle lovbestemmelsen ble kun gjengitt i ett av vedtakene som ble undersøkt. I det
overveiende flertallet av vedtakene ble det benyttet standardformuleringer for den aktuelle
typen vedtak, noe som medførte at det i praksis var liten variasjon. Vedtakene beskriver også
konsekvent de faktiske forhold som vedtaket bygger på, som selvfølgelig varierer i større grad
fra vedtak til vedtak.
3.4.3 Vurderinger

I overveiende grad anvender Alta kommune standardformuleringer tilpasset sakstype i sine
vedtak. Dette medfører at vedtakene er ensartede og konsekvente og reduserer
sannsynligheten for manglende henvisninger til relevante lovbestemmelser. Revisjonen vil
imidlertid bemerke at de lovbestemmelsene som er anvendt i vedtakene ikke blir gjengitt i en
overveiende stor andel av vedtakene. Dette gjelder både i saker med profesjonelle
bygningsaktører og legfolk. Revisjonen vil understreke viktigheten av å gi partene
opplysninger om de lovbestemmelser som er anvendt, ikke minst sett i forhold til deres

24

Forvaltningsloven §§ 24 og 25.
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mulighet til å vurdere om vedtaket er riktig. Dette gjelder spesielt i saker med parter som ikke
er profesjonelle aktører.

3.5 Blir det gitt underretninger i tråd med lovkravene?
3.5.1 Revisjonskriterier



Det skal sendes underretning om vedtaket.25



Underretningen bør inneholde begrunnelse for vedtaket og skal gi opplysninger om
partenes rettigheter (klagerett med mer).26

3.5.2 Data

Kommunen har standardmaler for underretninger. Disse er tilpasset ulike sakstyper.
Vi har gjennomgått 35 underretninger om vedtak. Disse underretningene inneholder de vedtak
som er omtalt i kapitlene 3.3 og 3.4. Det er altså sendt underretning om vedtak i alle de
undersøkte sakene. Resultatet av vår undersøkelse framgår av tabell 7 nedenfor:
Tabell 7: Opplysninger i underretningene
Opplysninger i underretningene

Ja

Opplysninger om klagerett
Opplysninger om retten til dokumentinnsyn

Nei

Andel (Ja)

30

5

86

0

35

0

Av tabellen framgår det at det var gitt opplysninger om partenes klagerett i 30 (86 %) av
underretningene, mens det ikke var gitt opplysninger om partenes rett til dokumentinnsyn i
noen av underretningene. Det ble benyttet en standardformulering med opplysninger om
klagerett i alle underretningene hvor denne retten ble bemerket, men denne
standardformuleringen opplyste ikke om retten til dokumentinnsyn.
Som allerede nevnt i gjennomgangen av vedtak, oppga overvekten av underrettelsene
begrunnelse for vedtaket.

3.5.3 Vurderinger

Kommunen sender ut underretninger om sine vedtak i byggesaker og en klar overvekt av
disse informerer om klageretten gjennom en standardformulering. Vår undersøkelse viser
imidlertid at det manglet sentrale opplysninger om partenes rettigheter i alle de undersøkte
underretningene.

25
26

Forvaltningsloven § 27 første ledd.
Forvaltningsloven § 27 andre og tredje ledd.
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3.6 Samlet vurdering og konklusjon
Undersøkelsen viser at det er svakheter i saksbehandlingen hos Alta kommune.
Dette skyldes blant annet at kommunen ikke har en tilfredsstillende praksis for å avholde
forhåndskonferanser, at de lovbestemmelsene som er anvendt i vedtakene ikke blir gjengitt i
en overveiende stor andel av vedtakene, selv der søkeren er en privatperson som ikke kan
antas å besitte inngående kjennskap til lovverket som omhandler byggesaker, og at det
manglet opplysninger om retten til dokumentinnsyn i underretninger om vedtak. Det er også
betydelige svakheter hva angår mottakskontroll av søknader, som må antas å medvirke til at
kommunen overskrider saksbehandlingsfristene i flere saker.
Imidlertid viser undersøkelsen også at kommunen stiller krav til søknadenes form og innhold,
herunder at søknadene er fullstendige. Det er også en fordel at man ser ut til å ha innarbeidet
standardformuleringer for vedtak med referanse til relevant lovbestemmelse og opplysning
om klagerett, selv om opplysningene om klagerett bør suppleres med informasjon om retten
til dokumentinnsyn.

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS

Side 20

Byggesaksbehandling

4. OVERHOLDER KOMMUNEN TIDSFRISTENE FOR
SAKSBEHANDLINGSTID?
4.1 Hvordan er den generelle saksbehandlingstiden sammenliknet
med andre kommuner?
4.1.1 Data
For å sammenlikne saksbehandlingstiden i Alta kommune med andre kommuner, har vi
benyttet KOSTRA-tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Vi har sammenliknet Alta kommune
med kommunegruppe 12 og gjennomsnitt for Finnmark fylke, samt andre nordnorske
kommuner med relativt likt befolkningsgrunnlag.
Tall fra KOSTRA
De første to tabellene viser utviklingen i gjennomsnittlig saksbehandlingstid for to forskjellige
sakstyper i perioden 2009-2011. Vi har her valgt å sammenligne Alta med andre nordnorske
kommuner med relativt likt folketall fremfor kommuner fra Altas kommunegruppe i
KOSTRA, ettersom disse i all hovedsak har betydelig færre innbyggere og som sådan kan
antas å behandle langt færre søknader.
Tabell 8: Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, ett-trinns søknader med 12 ukers frist, KOSTRA-tall for 2009-2011
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid - Kalenderdager 2009 - 2011
2009

2010

2011

Alta

32

39

69

Hammerfest

77

40

93

Harstad

65

63

65

:

60

60

31

50

56

Narvik
Rana

Tabellen viser at gjennomsnittlig saksbehandlingstid for ett-trinns søknader med 12 ukers frist
økte betydelig i Alta kommune fra 2010 til 2011. En lignende utvikling ses i Hammerfest
kommune, mens de tre resterende kommunene hadde små endringer fra 2010 til 2011. Alta
hadde nest lavest gjennomsnittlig saksbehandlingstid av kommunene i 2009 og lavest i 2010,
men ligger nest høyest i 2011.
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Tabell 9: Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, søknader om enkle tiltak med 3 ukers frist, KOSTRA-tall for 20092011
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid - Kalenderdager 2009 - 2011
2009

2010

2011

Alta

29

76

78

Hammerfest

20

18

37

Harstad

26

23

22

:

115

15

18

21

14

Narvik
Rana

Tabellen viser at gjennomsnittlig saksbehandlingstid på søknader om enkle tiltak med 3 ukers
frist ble mer enn doblet i Alta fra 2009 til 2010 og har holdt seg på samme nivå i 2011.
Hammerfest opplevde en dobling i gjennomsnittlig saksbehandlingstid fra 2010 til 2011 (dog
fra et langt lavere utgangspunkt), mens Harstad og Rana har mindre variasjon over tid.
Narviks eksepsjonelt høye tall for 2010 mistenkes å være en feilregistrering tatt i betraktning
tallet for påfølgende år. Hvis så er tilfelle har alle sammenligningskommunene lavere
gjennomsnittlig saksbehandlingstid på søknader om enkle tiltak med 3 ukers frist enn Alta i
alle undersøkelsesårene.
I den følgende tabellen presenterer vi gjennomsnittlig saksbehandling for tre forskjellige
søknadstyper i Alta kommune i 2011:
Tabell 10: Saksbehandlingstid, KOSTRA-tall for 2011
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid byggesaker 2011
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for søknad om tiltak, dager

Kalenderdager

Ett-trinns-søknader med 12 ukers frist

69

Rammesøknader med 12 ukers frist

42

Søknad om enkle tiltak med 3 ukers frist

78

Som det også fremkom i de foregående tabellene, ser vi at gjennomsnittlig saksbehandlingstid
for ett-trinns søknader med 12 ukers frist var på 69 dager i 2011. 12 uker utgjør 84
kalenderdager, altså er gjennomsnittlig saksbehandlingstid for denne typen saker lavere enn
fristen. Dette betyr likevel ikke at kommunen ikke hadde enkeltsaker som gikk over fristen.
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for rammesøknader, på 42 dager, er også lavere enn
fristen.
Saksbehandling av søknader om enkle tiltak med 3 ukers frist tok gjennomsnittlig 78 dager i
Alta kommune i 2011. Ettersom 3 uker utgjør 21 kalenderdager, ligger gjennomsnittlig
saksbehandlingstid for denne sakstypen klart over fristen. Plan- og bygningsloven § 21-7
fastslår at dersom kommunen ikke har avgjort søknader av denne typen innen fristens utløp
regnes tillatelse som gitt. I motsetning til saker med 12 ukers frist må kommunen heller ikke
tilbakebetale deler av byggesaksgebyret dersom behandlingsfristen for søknader om enkle
tiltak ikke blir overholdt. Byggesaksavdelingen oppga i intervju at de oppfordrer søkere til å
levere inn søknader med 3 ukers frist dersom det er mulig å få til (m.a.o. sørge for at
ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet ikke er nødvendig når man
leverer inn søknad).
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Tabell 11: Andel søknader om tiltak med overskredet saksbehandlingstid, KOSTRA-tall for 2009- 2011
Andel søknader om tiltak der kommunen har overskredet lovpålagt saksbehandlingstid (prosent)
2009

2010

2011

13

7

2

Gruppe 12

4

4

4

Finnmark

25

5

7

4

6

5

Alta

Landet u/Oslo

Tabellen over viser andelen søknader hvor kommunen har overskredet lovpålagt
saksbehandlingstid for årene 2009, 2010 og 2011. Vi har her sammenlignet Alta kommune
med gjennomsnittstall for KOSTRAs kommunegruppe 12, Finnmark og Landet utenom Oslo.
Som alle KOSTRA-tall er dette basert på kommunenes egen innrapportering. Tallene viser at
alle sammenligningsgruppene har hatt en relativt uendret andel søknader om tiltak med
overskredet saksbehandlingstid i perioden (vi antar her at tallet for Finnmark i 2009 dreier seg
om en feilregistrering, ettersom det skiller seg så kraftig ut fra følgende år og de andre
gruppene), mens andelen har sunket jevnt i Alta kommune. Revisjonen finner imidlertid
grunn til å påpeke at tallene for Alta fremstår som usannsynlige, ettersom kommunen for
samme periode oppgir en kraftig økning i gjennomsnittlig saksbehandlingstid for alle
sakstyper. Virksomhetsleder i oppmåling og byggesak oppga også i telefonsamtale med
revisjonen 08.11.2012 at han anslår at kommunen overskrider saksbehandlingsfristen i
flertallet av alle søknader om enkle tiltak med 3 ukers frist, hvor gjennomsnittlig
saksbehandlingstid i 2011 for øvrig var tilnærmet fire ganger lenger enn fristen.
I tabellen nedenfor presenterer vi en sammenligning av gjennomsnittlig saksbehandlingstid og
antall saker hvor lovpålagt saksbehandlingstid har blitt overskredet for Alta og to av
kommunene som ble brukt i tidligere sammenligninger.
Tabell 12: Saksbehandlingstid og fristoverskridelser for tre kommuner, KOSTRA-tall for 2011
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid og andelen overskridelser av lovpålagt saksbehandlingstid i to
sammenlikningskommuner i gruppe 12, KOSTRA-tall for 2011
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for søknad om tiltak, kalenderdager

Alta

Harstad

Rana

Ett-trinns-søknader med 12 ukers frist

69

65

56

Rammesøknader med 12 ukers frist

42

50

56

Søknad om enkle tiltak med 3 ukers frist

78

22

14

Ett-trinns-søknader med 12 ukers frist

1

2

0

Rammesøknader med 12 ukers frist

0

1

0

Søknad om enkle tiltak med 3 ukers frist

5

6

0

Overskridelse av lovpålagt saksbehandlingstid for søknad om tiltak, saker

KOSTRA-tallene viser at den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for ett-trinns søknader
med 12 ukers frist er omtrent den samme i Alta kommune som i Harstad, men noe høyere enn
i Rana. Saksbehandlingstiden for rammesøknader er kortere i Alta enn i sammenligningskommunene. Som tidligere nevnt skiller imidlertid Alta seg klart ut i negativ retning når det
gjelder saksbehandlingstiden på søknader om enkle tiltak med 3 ukers frist.
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Hva angår antallet saker hvor lovpålagt saksbehandlingstid er overskredet er det små
forskjeller mellom kommunene, men igjen finner revisjonen grunn til å påpeke at tallene for
antall overskridelser på søknader om enkle tiltak virker lite troverdige, tatt i betraktning den
oppgitte gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for denne typen saker.

4.2 Overholdes fristen på 2 uker for gjennomføring av
forhåndskonferanse?
4.2.1 Revisjonskriterier



Forhåndskonferanser skal avholdes av kommunen innen 2 uker etter at tiltakshaver
har krevd slik konferanse.27

4.2.2 Data

Rutiner
Revisjonen er ikke kjent med at kommunen har fastsatt egne interne frister for gjennomføring
av forhåndskonferanser.
Byggesaksavdelingen har en brevmal som er ment å bli benyttet når kommunen svarer på
anmodninger fra publikum om avholdelse av forhåndskonferanse, samt en mal som skal
benyttes for å søke om forhåndskonferanse.
Gjennomgang av enkeltsaker
Nedenfor gjennomgår vi saksbehandlingstiden i seks saker hvor det er anmodet om
forhåndskonferanse. En oppsummering av denne gjennomgangen finnes i tabell 13 på side 26.
Sak 11/2352
Ansvarlig søker sendte på vegne av tiltakshaver en elektronisk bestilling av
forhåndskonferanse til kommunen datert 22.08.2011. Det har samtidig blitt sendt inn søknad
om tillatelse til tiltak 12.08.2011. Kommunen har sendt svar på søknaden om tiltak
16.09.2011, i form av et mangelbrev. Mangelbrevet beskriver hva søker må gjøre for å få
søknaden behandlet og avslutter med å konkludere at kommunen anser forhåndskonferanse
som unødvendig dersom søker tar hensyn til mangelbrevet i utforming av ny søknad. Det
framgår ikke av saksdokumentene at kommunen har etterlyst ytterligere informasjon før
mangelbrevet ble utsendt. Fristen for å avholde forhåndskonferanse løp derfor i
utgangspunktet ut 05.09.2011. Saksbehandlingstida i saken er med andre ord på 25 dager, som
medfører at fristen for å avholde forhåndskonferanse er overskredet med 11 dager.
Sak 11/3519
Tiltakshaver sendte inn elektronisk bestilling av forhåndskonferanse til kommunen datert
15.11.2011. I saksmappa er det lagret et skjermbilde fra K2000 datert 16.01.2012, hvor det
oppgis at saken har blitt avklart med tiltakshaver og at forhåndskonferanse utgår. Det
spesifiseres imidlertid ikke når avklaringen har skjedd. Fristen for å avholde
27

Byggesaksforskriften § 7-1 første ledd bokstav a).
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forhåndskonferanse løp i utgangspunktet ut tirsdag 29.11.2011. Det forelå derfor heller ikke
grunnlag for fristforlengelse med hensyn til lørdag eller helligdag (jf.
forvaltningslovforskriften § 41). Forutsatt at dato kommentaren har blitt registrert i K2000
(altså 16.01.2012) er samme dato som man har kontaktet tiltakshaver, har det altså gått 62
dager, med andre ord er fristen for å avholde forhåndskonferanse overskredet med 48 dager.
Sak 12/213
Den opprinnelige henvendelsen til kommunen ligger ikke i saksmappa. Imidlertid
fremkommer det av brev fra kommunen til ansvarlig søker datert 09.01.2012 at mottaker har
anmodet kommunen om forhåndskonferanse 23.12.2011. Det framgår ikke av
saksdokumentene at kommunen har etterlyst ytterligere informasjon i saken. Fristen for å
avholde forhåndskonferansen løp dermed i utgangspunktet ut fredag 06.01.2012. Dette betyr
at det heller ikke forelå grunnlag for fristforlengelse med hensyn til lørdag eller helligdag (jf.
forvaltningslovforskriften § 41). Tida fra henvendelsen (anmodningen) ble gjort til
kommunen svarte på denne er dermed på 17 dager. Referat i saksmappa viser at
forhåndskonferanse ble avholdt 20.01.2012. Saksbehandlingstida i denne saken er dermed på
28 dager og konferansen ble avholdt 14 dager etter fristens utløp.
Sak 12/1130
Tiltakshaver (ved ansvarlig søker) sendte inn elektronisk bestilling av forhåndskonferanse til
kommunen datert 29.02.2012. I svar fra kommunen sendt 20.03.2012 vises det til «møte»
avholdt samme dag med ansvarlig søker. Det oppgis her at man i løpet av møtet avtalte å ikke
avholde forhåndskonferanse likevel. Det framgår ikke av saksdokumentene at kommunen har
etterlyst ytterligere informasjon i saken. Fristen for å avholde forhåndskonferansen løp
dermed i utgangspunktet ut onsdag 14.03.2012. Det forelå derfor heller ikke grunnlag for
fristforlengelse med hensyn til lørdag eller helligdag (jf. forvaltningslovforskriften § 41). Tida
fra henvendelsen (anmodningen) ble gjort til kommunen svarte på denne er dermed på 20
dager. Møtet ble dermed avholdt 6 dager etter at fristen for å avholde forhåndskonferanse i
denne saken utløp.
Sak 12/1190
Ansvarlig søker sendte på vegne av tiltakshaver en e-post med anmodning om
forhåndskonferanse. Denne e-posten er lagret i saksmappa uten dato. Det finnes ingen
dokumentasjon i saksmappa som tyder på at kommunen noen gang besvarte henvendelsen
(men saken ble senere behandlet og tillatelse gitt).
Sak 12/1776
Ansvarlig søker sendte på vegne av tiltakshaver en elektronisk bestilling av
forhåndskonferanse til kommunen datert 12.04.2012. Det fremgår av en kommentar lagt inn i
saksmappa (skjermbilde fra K2000) at det har blitt avholdt møte med ansvarlig søker
12.06.2012, hvor det ble avtalt at søker skal kontakte planavdelingen for å avklare om det er
nødvendig med reguleringsendring før søknad kan sendes. Det er ikke skrevet referat fra
møtet og det ser ikke ut til at dette har blitt oppfattet som en forhåndskonferanse. Fristen for å
avholde forhåndskonferanse løp i utgangspunktet ut torsdag 26.04.2012. Saksbehandlingstida
i denne saken er dermed på 61 dager, med andre ord er fristen for å avholde
forhåndskonferanse overskredet med 47 dager.
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Oppsummering:
I tabellen nedenfor oppsummerer vi saksbehandlingstiden og fristbruddene i de 6 undersøkte
sakene:
Tabell 13: Forhåndskonferanser, saksbehandlingstid og fristbrudd
Sak

Saksbehandlingstid Fristbrudd
Antall dager

Antall dager

2011/2352

25

11

2011/3519

62

48

2012/213

28

14

2012/1130

20

6

2012/1190

?

?

2012/1776

61

47

Gjennomsnitt

39

25

Av tabellen ser man at den gjennomsnittlige saksbehandlingstida (tida fra anmodning til
avholdelse av møte) er på 39 dager. Den gjennomsnittlige tida for fristbrudd er på 25 dager.
Videre ser man at det foreligger fristbrudd i alle de undersøkte sakene, i tillegg til at vi altså
ikke kunne finne dokumentasjon på at søker fikk noe svar overhodet på anmodningen i den
ene saken.
Som nevnt i kapittel 3.1.2 oppga også to av respondentene i spørreundersøkelsen at de
opplever at det tar svært langt tid å få svar på anmodninger om forhåndskonferanse. En av
respondentene hevder å ha ventet i over fire måneder på svar på anmodning.

4.2.3 Vurderinger

Vår undersøkelse av seks saker som gjelder forhåndskonferanser tyder på at Alta kommune i
all hovedsak ikke overholder fristen på to uker i sin behandling av anmodninger om
forhåndskonferanser. For øvrig ser det ut til at kommunen sjelden gjennomfører
forhåndskonferanser slik forskriften legger opp til, men foretrekker å benytte mer uformelle
møter og samtaler.

4.3 Overholdes fristen i saker som har en tidsfrist på 12 uker?
4.3.1 Revisjonskriterier



Saker som gjelder søknad om tillatelse eller tiltak som ikke medfører dispensasjon fra
plan, skal avgjøres av kommunen innen 12 uker etter at fullstendig søknad
foreligger.28

28

Plan- og bygningsloven § 21-7 første ledd, jf. plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 20-2.
Legg merke til at saker som gjelder dispensasjon fra «plan» ikke er underlagt denne 12-ukersfristen.
Dispensasjoner fra bestemmelser fastsatt i lov er midlertid underlagt denne 12-ukersfristen.
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4.3.2 Data

KOSTRA-tall viser at den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden i 2010 var på 39
kalenderdager (om lag 5,5 uker) i saker som gjelder ett-trinns-søknader, og 37 kalenderdager
(om lag 5 uker) i saker som gjelder rammesøknader (se tabell nedenfor). KOSTRA-tall viser
videre at Alta kommune har rapportert at det i 2010 fant sted 5 fristoverskridelser i saker med
lovpålagt frist på 12 uker.
KOSTRA-tall for 2011 viser at den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden dette året var på
henholdsvis 69 dager (om lag 10 uker) i saker som gjelder ett-trinns-søknader, og 42 dager (6
uker) i saker som gjelder rammesøknader. KOSTRA-tallene oppgir videre at det fant sted
fristoverskridelser i kun en sak med en lovpålagt frist på 12 uker.
Samlet sett viser KOSTRA-tallene for henholdsvis 2010 og 2011 at det har skjedd en økning i
saksbehandlingstid, men en nedgang i antall saker med fristoverskridelser.
Tabell 14: Saksbehandlingstid og overskridelse av lovpålagt saksbehandlingstid, KOSTRA-tall for 2010-2011
Opplysninger om saksbehandlingstid Alta kommune, KOSTRA (SSB), 2010-2011
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for søknad om tiltak, kalenderdager

2010

2011

Ett-trinns-søknader med 12 ukers frist

39

69

Rammesøknader med 12 ukers frist

37

42

Overskridelse av lovpålagt saksbehandlingstid for søknad om tiltak, antall saker

2010

Ett-trinns-søknader med 12 ukers frist

5

1

Rammesøknader med 12 ukers frist

0

0

2011

Vår undersøkelse av 4 vedtak fra 2011 og 2012 i byggesaker med en lovfestet
saksbehandlingsfrist på 12 uker viser at den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden i disse
sakene var på 13,5 uker (96 dager). Imidlertid varierte saksbehandlingstiden mellom 3 uker
(korteste saksbehandlingstid) og 40 uker (lengste saksbehandlingstid). Det fremkommer ikke
noen åpenbar grunn til at denne ene saken gikk så langt over fristen i dokumentene i
saksmappa, men det bør bemerkes at saken var eksepsjonell, ettersom de tre andre sakene ble
behandlet på under 7 uker.

4.3.3 Vurderinger

Forutsatt at opplysningene som er registrert i KOSTRA er korrekte, har Alta kommune hatt en
positiv utvikling når det gjelder fristoverholdelse i saker med 12 ukers behandlingsfrist.
Imidlertid er det bekymringsverdig at gjennomsnittlig saksbehandlingstid har økt såpass
kraftig.
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4.4 Overholdes fristen i saker som har en tidsfrist på 3 uker?
4.4.1 Revisjonskriterier



Saker som gjelder søknad om tillatelse til tiltak der tiltaket er i samsvar med
bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, der det ikke foreligger
merknader fra naboer eller gjenboere, og ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse
fra annen myndighet ikke er nødvendig, skal avgjøres av kommunen innen 3 uker etter
at fullstendig søknad foreligger.29



søknad om tillatelse til tiltak etter § 20-2 der det foreligger protester fra naboer eller
gjenboere, men øvrige vilkår i andre ledd er oppfylt, skal også behandles av
kommunen innen 3 uker.30



Ferdigattest skal utstedes av kommunen innen 3 uker etter at kravet er mottatt sammen
med nødvendig dokumentasjon.31



Søknad om midlertidig brukstillatelse skal behandles av kommunen innen 3 uker.32



Søknad om igangsettingstillatelse skal behandles av kommunen innen 3 uker.33

4.4.2 Data

KOSTRA-tall viser at den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden i 2010 var på 76
kalenderdager (om lag 11 uker) i saker som gjelder enkle tiltak med frist på 3 uker (se tabell
nedenfor). KOSTRA-tall viser videre at Alta kommune har rapportert at det i 2010 fant sted
fristoverskridelser av den lovpålagte fristen på 3 uker i 10 (av 54) saker som gjelder enkle
tiltak.
KOSTRA-tall for 2011 viser at den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden dette året var på
78 dager (om lag 11 uker) i saker som gjelder enkle tiltak med en frist på 3 uker. KOSTRAtallene oppgir videre at det fant sted fristoverskridelser av den lovpålagte fristen på 3 uker i 5
(av 72) saker som gjelder enkle tiltak.
Samlet sett viser KOSTRA-tallene for henholdsvis 2010 og 2011 at det har funnet sted en
beskjeden økning i saksbehandlingstiden, mens det oppgis en nedgang i antall saker hvor
behandlingsfristen har blitt overskredet.

29

Plan- og bygningsloven § 21-7 andre ledd, jf. plan- og bygningsloven, jf. plan- og bygningsloven § 20-1 og
§ 20-2.
30
Plan- og bygningsloven § 21-7 tredje ledd, jf. plan- og bygningsloven § 20-2.
31
Plan- og bygningsloven § 21-7 fjerde ledd.
32
Byggesaksforskiften § 7-1 første ledd bokstav c).
33
Byggesaksforskriften § 7-1 første ledd bokstav b).
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Tabell 15: Saksbehandlingstid og overskridelse av lovpålagt saksbehandlingstid, KOSTRA-tall 2010-2011

Opplysninger om saksbehandlingstid i Alta kommune, KOSTRA (SSB), 2010-2011
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for søknad om tiltak, kalenderdager

2010

Søknad om enkle tiltak med 3 ukers frist

76

Overskridelse av lovpålagt saksbehandlingstid for søknad om tiltak, antall saker

2010

2011

10

5

Søknad om enkle tiltak med 3 ukers frist

2011
78

Vår undersøkelse av 19 vedtak fra 2011 og 2012 i byggesaker med en lovfestet
saksbehandlingsfrist på 3 uker viser at den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden i disse
sakene var på 6,2 uker. Saksbehandlingstiden varierte fra 0 uker (behandlet samme dag
gjennom «byggesak over disk») til 20 uker. Saksbehandlingstiden var lengre enn 3 uker i 10
(53 %) av de undersøkte sakene.
Alle respondentene i spørreundersøkelsen ga uttrykk for frustrasjon over
saksbehandlingstiden i Alta kommune. En av disse skrev i kommentarfeltet at «3-ukersfristen
har ingen praktisk betydning», mens en annen skrev: «Totalt uforutsigbart når man kan få
tillatelser.» To av respondentene mener dette henger sammen med at byggesaksavdelingen er
underbemannet.

4.4.3 Vurderinger

Som allerede nevnt finner revisjonen grunn til å stille spørsmål ved de tallene som oppgis i
KOSTRA for antall saker med 3 ukers behandlingsfrist hvor kommunen har overskredet
fristen. Tallene stemmer dårlig overens med en oppgitt gjennomsnittlig saksbehandlingstid
langt høyere enn fristen. I tillegg resulterte revisjonens gjennomgang av et begrenset antall
saker fra 2011 og 2012 i et høyere antall saker med overskredet tidsfrist enn kommunen har
rapportert for hele 2011. Tatt i betraktning at virksomhetsleder for oppmåling og byggesak
også ga uttrykk for at det reelle antallet er høyere, samt svarene fra spørreundersøkelsen,
velger vi i å anta at andelen saker med 3 ukers saksbehandlingsfrist hvor fristen var
overskredet ligger nærmere, kanskje også høyere enn, andelen (53 %) i de gjennomgåtte
saksmappene. Med andre ord er det en bekymringsverdig høy andel saker med 3 ukers
saksbehandlingsfrist hvor Alta kommune ikke er i nærheten av å overholde fristen. Plan- og
bygningsloven § 21-7 fastslår at dersom kommunen ikke har avgjort søknader av denne typen
innen fristens utløp regnes tillatelse som gitt (såfremt det ikke foreligger protester fra naboer
eller gjenboere). Hvis utbygger da velger å igangsette tiltak, hvilket i så fall skjer på eget
ansvar, kan dette skape uheldige situasjoner dersom det senere (når saken behandles) viser seg
at søknad ikke burde vært gitt.
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4.5 Praktiserer kommunen bestemmelsen om gebyrbortfall på en
tilfredsstillende måte?
4.5.1 Revisjonskriterier



Ved overskridelse av tidsfristen på 12 uker skal kommunen tilbakebetale tiltakshaver
25 % av det totale byggesaksgebyret for hver påbegynt uke tidsfristen overskrides.34

4.5.2 Data

Alta kommune har et eget avgifts- og gebyrregulativ. Dette er vedtatt av kommunestyret.
Regulativet inneholder ikke opplysninger om bestemmelsene i plan- og bygningsloven som
gir tiltakshavere rett til reduksjon av byggesaksgebyr ved fristoverskridelser i saker med en
frist på 12 uker. Revisjonen har heller ikke funnet at kommunen informerer om dette til
publikum i andre dokumenter og byggesaksavdelingen bekreftet i intervju at de ikke går ut
med et eget skriv vedrørende dette. Den generelle rutinen er at «Gebyr etter PBL, også
situasjonskart med mer, faktureres ved gitt tillatelse, samtykke til melding eller attest.»35 En av
respondentene i spørreundersøkelsen bemerker for øvrig at «dette er de eneste brevene som
sendes ut raskt». Ifølge byggesaksavdelingen reduseres byggesaksgebyret automatisk hvis
fristen er overskredet.
Revisjonen har blitt opplyst om at det er svært sjelden at det forekommer fristbrudd som
medfører rett til reduksjon av gebyr, noe som stemmer overens med tallene kommunen har
rapportert til KOSTRA.
4.5.3 Vurderinger

Revisjonen har det inntrykk at kommunen ikke har utarbeidet rutiner eller har en praksis som
på en tilfredsstillende måte er i stand til å sikre at tiltakshaver blir opplyst om sine rettigheter
knyttet til reduksjon av gebyr ved fristbrudd i saker med frist på 12 uker. Imidlertid sitter
revisjonen ikke på informasjon som tyder på at tiltakshavere har gått glipp av slik
gebyrreduksjon, og tallene revisjonen har tilgjengelig tyder på at det dreier seg om et
begrenset antall saker.

4.6 Samlet vurdering og konklusjon
Undersøkelsen viser at kommunen ikke overholder fristen for saksbehandlingstid i alle saker.
Dette gjelder både fristen på to uker for forhåndskonferanser, fristen på tre uker for mindre
byggesaker og fristen på 12 uker. Imidlertid er overskridelsene mest omfattende i saker med 3
ukers frist. SSB oppgir at 90 % av de 377 kommunene i landet som har rapportert om
gjennomsnittlig saksbehandlingstid for søknader om enkle tiltak med 3 ukers frist i 2011 har
en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 30 dager eller mindre. Med andre ord er Alta
kommunes gjennomsnittlige saksbehandlingstid på 78 dager eksepsjonelt høy i
landssammenheng. Det er for øvrig verdt å bemerke at den kraftige økningen i
34
35

Plan- og bygningsloven § 21-7 første ledd første punktum og byggesaksforskriften § 7-4.
Alta kommunes gebyrregulativ for 2012
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gjennomsnittlig saksbehandlingstid for søknader om enkle tiltak med tre ukers frist fant sted i
2010, samme år som en stilling ved byggesaksavdelingen ble stående vakant.
Tatt i betraktning at behandlingsfristen overskrides såpass sjelden i saker med 12 ukers frist,
samt at gjennomsnittlig saksbehandlingstid er lengre for saker med 3 ukers frist, er det
nærliggende å tro at byggesaksavdelingen bevisst har prioritert saker med 12 ukers frist for å
unngå at kommunen må tilbakebetale deler av byggesaksgebyrene.
Avslutningsvis har revisjonen det inntrykk at kommunen ikke har utarbeidet rutiner eller har
en praksis som på en tilfredsstillende måte er i stand til å sikre at tiltakshaver blir opplyst om
sine rettigheter knyttet til reduksjon av gebyr ved fristbrudd i saker med frist på 12 uker.
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5. OPPSUMMERENDE VURDERINGER OG KONKLUSJONER
5.1 Er organiseringen av byggesaksarbeidet tilfredsstillende?
Revisjonen sitt samlede inntrykk er at byggesaksbehandlingen ikke er organisert fullt ut på en
tilfredsstillende måte. Dette innebærer at det finnes forbedringsmuligheter. Intervjuene
revisjonen har gjennomført tyder på at byggesaksavdelingen selv er klar over dette. Lav
bemanning trekkes frem som et «underliggende» problem og blir bemerket også av søkere.
Det formelle rammeverket (lokale rutiner) for byggesaksbehandlingen i kommunen er ikke
fullt ut er oppdatert i forhold til den nye plan- og bygningsloven (byggesaksdelen) som trådte
i kraft fra 1. juli 2010. Dette gjelder eksempelvis maler knyttet til saksbehandlingen og
nedskrevne rutinebeskrivelser. Revisjonen vil bemerke at dette er forhold som øker risikoen
for regelbrudd og svekket måloppnåelse, særlig tatt i betraktning at enheten oppgir å ha
opplevd stor utskiftning av saksbehandlere.

5.2 Foregår saksbehandlingen i henhold til regelverket?
Undersøkelsen viser at det er svakheter i saksbehandlingen hos Alta kommune.
Dette skyldes blant annet at kommunen ikke har en tilfredsstillende praksis for å avholde
forhåndskonferanser, at de lovbestemmelsene som er anvendt i vedtakene ikke blir gjengitt i
en overveiende stor andel av vedtakene, selv der søkeren er en privatperson som ikke kan
antas å besitte inngående kjennskap til lovverket som omhandler byggesaker, og at det
manglet opplysninger om retten til dokumentinnsyn i underretninger om vedtak. Det er også
betydelige svakheter hva angår mottakskontroll av søknader, som må antas å medvirke til at
kommunen overskrider saksbehandlingsfristene i flere saker.
Imidlertid viser undersøkelsen også at kommunen stiller krav til søknadenes form og innhold,
herunder at søknadene er fullstendige. Det er også en fordel at man ser ut til å ha innarbeidet
standardformuleringer for vedtak med referanse til relevant lovbestemmelse og opplysning
om klagerett, selv om opplysningene om klagerett bør suppleres med informasjon om retten
til dokumentinnsyn.

5.3 Overholdes tidsfrister for saksbehandlingstid?
Undersøkelsen viser at kommunen ikke overholder fristen for saksbehandlingstid i alle saker.
Dette gjelder både fristen på to uker for forhåndskonferanser, fristen på tre uker for mindre
byggesaker og fristen på 12 uker. Imidlertid er overskridelsene mest omfattende i saker med 3
ukers frist. SSB oppgir at 90 % av de 377 kommunene i landet som har rapportert om
gjennomsnittlig saksbehandlingstid for søknader om enkle tiltak med 3 ukers frist i 2011 har
en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 30 dager eller mindre. Med andre ord er Alta
kommunes gjennomsnittlige saksbehandlingstid på 78 dager eksepsjonelt høy i
landssammenheng. Det er for øvrig verdt å bemerke at den kraftige økningen i
Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS

Side 32

Byggesaksbehandling

gjennomsnittlig saksbehandlingstid for søknader om enkle tiltak med tre ukers frist fant sted i
2010, samme år som en stilling ved byggesaksavdelingen ble stående vakant.
Tatt i betraktning at behandlingsfristen overskrides såpass sjelden i saker med 12 ukers frist,
samt at gjennomsnittlig saksbehandlingstid er lengre for saker med 3 ukers frist, er det
nærliggende å tro at byggesaksavdelingen bevisst har prioritert saker med 12 ukers frist for å
unngå at kommunen må tilbakebetale deler av byggesaksgebyrene.
Avslutningsvis har revisjonen det inntrykk at kommunen ikke har utarbeidet rutiner eller har
en praksis som på en tilfredsstillende måte er i stand til å sikre at tiltakshaver blir opplyst om
sine rettigheter knyttet til reduksjon av gebyr ved fristbrudd i saker med frist på 12 uker.
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6. ANBEFALINGER
Med utgangspunkt i de hovedfunn som er gjort i denne undersøkelsen vil revisjonen anbefale
at Alta kommune:
1. utarbeider rutiner for behandling av byggesaker som er oppdatert i forhold til
gjeldende plan- og bygningslov
2. i større grad tar i bruk forhåndskonferanser i byggesaksbehandlingen
3. sørger for at viktige lovbestemmelser som hovedregel gjengis i vedtakene, særlig der
det ikke er naturlig å anta at mottaker kjenner godt til lovverket
4. sørger for at underretningene om vedtak fullt ut inneholder informasjon om partenes
rettigheter, da særlig klageretten
5. utarbeider rutiner som sikrer at mottakskontroll blir gjennomført innen rimelig tid etter
at søknader er mottatt
6. iverksetter tiltak som sikrer at saksbehandlingen gjennomføres innenfor de lovfestede
tidsfrister

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS

Side 34

Byggesaksbehandling

KILDER OG LITTERATUR
Lovforarbeider
Ot. prp. nr. 45 (2007-2008) Planlegging og byggesaksbehandling
Ot. prp. nr. 32 (2007-2008) Plan- og bygningsloven (plandelen)
Ot. prp. nr. 39 (1993-1994) Plan og bygningslov
Ot. prp. nr. 42 (1991-1992) Kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
Ot. prp. nr. 38 (1964-1965) Om lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker

Rundskriv og veiledere
Kommunal- og regionaldepartementet; Rundskriv H-1/10; Ikraftsetting av ny byggesaksdel i
plan- og bygningsloven (10. juni 2010);
Direktoratet for byggkvalitet; Veiledning om byggesak (HO-1/2011)

Dokumenter utarbeidet av Alta kommune
«Alta vil», kommuneplanens samfunnsdel 2004-2015 – Samfunnsdelen
Årsmelding 2011
Årsmelding 2010
Årsmelding 2009
Årsmelding 2008
Årsmelding 2007

Litteratur
The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission i 1992;
Coso-rapporten; Oversatt til norsk i 1996.
Tyrèn, Carl Wilhelm; Plan- og bygningsloven med kommentarer, 4 utgave 1997
Woxholt, Geir; Forvaltningsloven med kommentarer, 4 utgave 2009
Woxholt, Geir; Forvaltningsloven med kommentarer, 1999

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS

Side 35

Byggesaksbehandling

VEDLEGG 1: RÅDMANNENS KOMMENTARER
Rådmannen kom med følgende høringsuttalelse i e-post av 17.02.2013:
Rådmannen har følgende kommentarer til Rapport forvaltningsrevisjon - Byggesaksbehandling.
Revisjonen har foretatt en grundig gjennomgang av byggesaksbehandlingen i Alta kommune.
Dette er et saksområde som er svært viktig for omdømme til kommunen, og som mange i
lokalsamfunnet har ei oppfatning av.
I forhold til de anbefalingene som revisjonen kommer med vil administrasjonen omgående ta tak i
forbedringspunktene. Dette arbeidet har allerede delvis startet opp.
Flere av de påpekte forholdene kan rettes opp/forbedres gjennom oppdaterte rutiner, mens andre er
mer ressurskrevende.
Rådmannen vil på bakgrunn av forvaltningsrevisjonsrapporten vurdere om det bør gjennomføres
organisatoriske endringer, samt om dette fagfeltet må
tilføres mer ressurser.
Mvh
Bjørn-Atle Hansen
Rådmann
Alta kommune
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VEDLEGG 2: UTLEDNING AV REVISJONSKRITERIER
Plan- og bygningsloven og byggesaksforskriften
Byggesaksdelen i plan- og bygningsloven ble endret fra og med 1. juli 2010.
Eksempel på sentrale endringer er at meldingssystemet i tidligere plan- og bygningslov § 85
nå er opphevet, samt at det er innført krav om “gjennomføringsplan” for byggesaker som
krever ansvarlig foretak som søker. I den nye plan- og bygningsloven er alle tiltak i
utgangspunktet søknadspliktige, men det stilles forskjellige krav til bruk av ansvarlige foretak
(herunder ansvarlig søker). Enkelte mindre tiltak unntas også fra selve søknadsplikten.
Hovedregelen om unntak fra søknadsplikt er flyttet fra forskrift til lov.36
Sentrale bestemmelser i forhold til denne undersøkelsen vil være plan- og bygningslovens
fjerde del (byggesaksdelen), spesielt kapittel 20 om søknadsplikt og kapittel 21 om krav til
innhold og behandling av søknader. Bestemmelsene er utdypet i Forskrift om byggesak
(byggesaksforskriften). Nedenfor vil vi redegjøre noe nærmere for de bestemmelsene som vil
være relevante for denne undersøkelsen:
Søknadsplikt (Plan- og bygningsloven kapittel 20)

Søknadsplikt innebærer at tiltakshaver må søke om å få tillatelse fra kommunen før et tiltak
kan settes i verk. Formålet med søknadsplikten er at kommunen skal få anledning til å
forhåndsvurdere tiltaket, i den hensikt å hindre at tiltak gjennomføres i strid med
bestemmelser gitt i eller i medhold av lov. Kommunen gis i praksis en mulighet til å foreta en
konkret vurdering av om tiltaket bør gjennomføres eller ikke. Dersom det omsøkte tiltaket er i
strid med kommuneplanens arealdel, gjeldende reguleringsplan eller materielle krav i lov eller
forskrift, må tiltakshaver også få innvilget dispensasjon fra de aktuelle bestemmelser før
tiltaket kan igangsettes. I loven skilles det mellom ulike typer tiltak og søknadspliktens
omfang. Dette er:


tiltak som krever søknad, tillatelse og foretak med ansvarsrett



tiltak som krever søknad og tillatelse, og som kan foretas av tiltakshaver



tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

Tiltak som krever søknad, tillatelse og ansvarlig foretak (pbl §20-1, byggesaksforskriften
kapittel 2)

Tiltak som er søknadspliktige
Med mindre annet framgår av pbl §§ 20-3 og 20-4, må tiltak (byggearbeider med mer) ikke
utføres uten at søknad, og eventuelt søknad om dispensasjon, på forhånd er sendt kommunen,
og den deretter har gitt tillatelse (jf. pbl § 20-1). Tiltak som er underlagt søknadsplikt (med
ansvarlig foretak som søker) framgår av bestemmelsens punkter a) til m).
Av § 20-1 bokstav a) framgår det at søknadsplikten gjelder oppføring, tilbygging, påbygging,
underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg. Videre gjelder dette
blant annet vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak som nevnt i bokstav a,
fasadeendring, bruksendring eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak som nevnt i
36
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bokstav a, riving av tiltak som nevnt i bokstav a, oppføring, endring eller reparasjon av
bygningstekniske installasjoner, plassering av skilt og reklameinnretninger, plassering av
midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg, vesentlige terrenginngrep, anlegg av veg,
parkeringsplass og landingsplass, samt blant annet opprettelse av ny grunneiendom.
Ansvarlig søker og ansvarlig prosjekterende (pbl § 23-4 og § 23-5)
Søknad om byggetillatelse for tiltak som er nevnt i § 20-1 må sendes inn av et foretak med
godkjenning som ansvarlig søker. Ansvarlig søker skal være et bindeledd mellom tiltakshaver
og kommunen. Ansvarlig søker skal sørge for at det er dokumentert i søknaden hvordan alle
relevante krav i plan- og bygningsloven skal oppfylles. Søknaden skal undertegnes både av
tiltakshaver og ansvarlig søker. Der ansvaret for prosjekteringen, utførelsen eller kontrollen er
oppdelt, skal ansvarlig søker samordne søknaden og påse at alle oppgaver er dekket med
ansvar og bekrefte dette skriftlig i søknaden. Hver enkelt har da ansvaret for innholdet av sin
del. Ansvarsoppdelingen må gå tydelig frem av søknaden.
Godkjenning (pbl kapittel 22)
Ansvarlig søker og ansvarlige prosjekterende foretak skal godkjennes av kommunen i hver
enkelt sak. Foretaket må dokumentere tilstrekkelige kvalifikasjoner innenfor det enkelte
byggeoppdrag. Ansvarsområdet skal fremgå av søknaden.
Tiltak som krever søknad og tillatelse, og som kan forestås av tiltakshaver (pbl §20-2,
byggesaksforskriften kapittel 3)

Enkelte typer tiltak er søknadspliktige, men her kan tiltakshaver selv stå ansvarlig for søknad,
prosjektering og utførelse (jf. pbl § 20-2 bokstavene a til d). For øvrig gjelder de samme
reglene for søknad og saksbehandling som de som gjelder for tiltak etter pbl § 20-1 (se
ovenfor). Eksempel på tiltak som tiltakshaver kan søke og stå ansvarlig for selv er mindre
tiltak på bebygd eiendom, alminnelige driftsbygninger i landbruket, midlertidige bygninger,
konstruksjoner og anlegg som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år, samt andre
mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver.
Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (pbl § 20-3, byggeforskriften kapittel 4)

Det er mye en kan bygge eller sette opp på egen grunn og i eget hus uten at en behøver å søke
om tillatelse til det. I plan- og bygningsloven § 20-3 er en rekke tiltak unntatt fra søknadsplikt,
krav om tillatelse og kommunal saksbehandling. Det er imidlertid en forutsetning for unntak
fra søknadsplikt etter pbl § 20-3 bokstavene a til f at tiltaket er i samsvar med gjeldende
planer for området og i samsvar med (de materielle) bestemmelsene i plan- og bygningsloven.
Eksempel på tiltak som er unntatt fra søknadsplikt er oppføring, endring, fjerning, riving og
opparbeidelse av mindre frittliggende bygning (maks 15 m2) som ikke skal brukes til
beboelse, det vil si bod og lignende, mindre levegger eller antenner. Mindre tiltak både inne
og utendørs kan utføres; begrensningene følger av forskrift og veiledninger. Kommunen kan
gjennom egne bestemmelser unnta andre mindre tiltak fra søknadsplikt (jf. pbl § 20-3
bokstav f).
Forhåndskonferanse (pbl § 21-1, byggesaksforskriften § 6-1)

For nærmere avklaring av rammer og innhold i tiltaket kan det holdes forhåndskonferanse
mellom tiltakshaver, kommunen og andre berørte parter. Forhåndskonferanse kan kreves av
tiltakshaver eller kommunen (plan- og bygningsmyndighetene). Forhåndskonferanse kan
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brukes i alle typer saker, uansett størrelse og vanskelighetsgrad.37 Slike konferanser ansees
imidlertid å være av særskilt betydning der prosjektet vil kunne medføre endring eller
dispensasjon fra plangrunnlaget.38 Kommunen skal føre referat fra forhåndskonferansen.
Referatet skal dokumentere de forutsetninger som er lagt til grunn og danne grunnlag for
videre behandling i saken. Forhåndskonferansen er ikke juridisk bindende.
Hensikten med forhåndskonferanse er at prosjektet skal ha bedre muligheter til å ”komme
riktig ut” fra starten. I lovforarbeidene til den nye plan- og bygningsloven oppfordrer
departementet til økt bruk av forhåndskonferanser, og til at det i forhåndskonferansen blir tatt
opp viktige tema som i dag ikke får tilstrekkelig oppmerksomhet, for eksempel miljøkrav og
universell utforming.39 Departementet uttaler videre at denne adgangen for kommunene med
fordel kan benyttes i større grad enn i dag.40 Departementet uttaler likevel at et krav om
obligatorisk forhåndskonferanse i visse saker kan føre til liten fleksibilitet og vil kunne
oppleves som unødvendig byråkratisk for partene i prosessen.
Gjennomføringsplan (byggesaksforskriften § 5-3)

I byggesaksforskriften § 5-3 heter det at søker skal utarbeide gjennomføringsplan for
søknadspliktige tiltak der det er krav om ansvarlig foretak (jf. plan- og bygningsloven § 20-1).
Gjennomføringsplanen er et nytt obligatorisk vedlegg til de ulike søknadene som skal sendes
inn i løpet av en byggesak. En gjennomføringsplan er en oversikt som på en enkel måte gir
kommunen opplysninger om gjennomføringen av tiltaket. Planen skal inneholde milepæler
som angir ferdigstillelse av de aktuelle oppgavene.
Krav til søknadens form og innhold (pbl § 21-2, byggesaksforskriften § 5-1 og § 5-4)

Søknadens form:
I plan- og bygningsloven § 21-2 første ledd heter det at søknad om tillatelse skal være skriftlig
og undertegnet av tiltakshaver og søker (der det kreves at søker er et foretak med ansvarsrett).
En søknad kan deles opp i søknad om rammetillatelse og igangsettingstillatelse. Elektronisk
søknad (med elektronisk signatur) regnes som skriftlig, jf. forvaltningsloven § 2 bokstav g.
I byggesaksforskriften § 5-1 heter det at søknad og vedlegg skal presenteres i en oversiktlig
form, og skal sendes kommunen i ett eksemplar.
Søknadens innhold:
I plan- og bygningsloven § 21-2 første ledd heter det at søknaden skal gi de opplysninger som
er nødvendig for at kommunen skal kunne gi tillatelse til tiltaket. Det skal framgå av
søknaden om det søkes om dispensasjon (jf. plan- og bygningsloven kapittel 19).
I byggesaksforskriften § 5-4 er det gitt nærmere bestemmelser om hvilke opplysninger som er
relevante ved søknad om tillatelse til tiltak. Dette er opplysninger om:
a) tiltakshaver
b) eiendom og eksisterende bebyggelse som berøres av tiltaket
37

Byggesaksforskriften § 6-1 andre ledd og Carl Wilhelm Tyrèn, Plan og bygningsloven med kommentarer
(1997, 4. utgave), på side 353.
38
Se Ot.prp.nr 39 (1993-1994) Plan- og bygningslov, på side 203, og Carl Wilhelm Tyrèn, Plan og
bygningsloven med kommentarer (1997, 4. utgave), på side 352-353.
39
Se Ot.prp.nr.45 (2007-2008) Planlegging og byggesaksbehandling, på side 316.
40
Se Ot.prp.nr.45 (2007-2008) Planlegging og byggesaksbehandling, på side 93.
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

beskrivelse av tiltakets art
tiltakets størrelse og grad av utnytting
forholdet til plangrunnlaget og plan- og bygningsloven § 1-8
ivaretakelse av krav til universell utforming og arkitektonisk utforming
tiltakets sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold, og behov for
eventuelle sikringstiltak
konsekvensanalyse som framgår av byggteknisk forskrift § 9-4
minsteavstand til annen bebyggelse, kraftlinjer, vegmidte, vann- og avløpsledninger
adkomst, vannforsyning, avløp og fjernvarmetilknytning
eventuelt behov og grunnlag for dispensasjon
om det er avholdt forhåndskonferanse
tegninger og målsatt situasjonsplan
redegjørelse for nabovarsling og nabomerknader
forholdet til andre myndigheter
gjennomføringsplan
søknader om lokal godkjenning for ansvarsrett med relevant dokumentasjon

Krav til kommunens saksbehandling (pbl § 21-4)

Det sentrale rettslige rammeverket for kommunens saksbehandling av byggesaker finnes i
plan- og bygningsloven, forvaltningsloven, kommuneloven og arealplaner i kommunen.
I plan- og bygningsloven § 21-4 gis det noen særskilte bestemmelser om kommunens
behandling av søknader i byggesaker. Dette er:
-

kontrollere at søknaden er fullstendig

-

gi tillatelse (innvilge søknaden) dersom tiltaket ikke er i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av
plan- og bygningsloven

-

vurdere om det er grunn til å kreve ny varsling av naboer og gjenboere

-

avgjøre søknader om lokal godkjenning for ansvarsrett

-

avgjøre (etter ønske fra søker) om tillatelse kan deles opp i rammetillatelse og igangsettingstillatelse

-

gi skriftlig underretning om vedtaket til søker og de som har merknader

-

vurdere om det skal settes som vilkår for å gi tillatelse at gebyr (etter § 33-1) er innbetalt

Tidsfrister for saksbehandlingen (pbl § 21-4, § 21-5, § 21-7 og § 21-8, og byggesaksforskriften
kapittel 7)

“Snarest mulig”
I plan- og bygningsloven § 21-4 første ledd heter det at “når søknaden er fullstendig, skal
kommunen snarest mulig og senest innen den frist som framgår av § 21-7 gi tillatelse dersom
tiltaket ikke er i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven” (plan- og
bygningsloven).
Fristen på 12 uker:
I plan- og bygningsloven § 21-7 første ledd heter det at “søknad om tillatelse til tiltak etter §§
20-1 og 20-2 som ikke medfører dispensasjon fra plan, skal avgjøres av kommunen innen 12
uker etter at fullstendig søknad foreligger, med mindre annet følger av andre eller tredje ledd”
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(fristene på 3 uker). Ved overskridelse av fristen skal kommunen tilbakebetale
byggesaksgebyr (se også byggesaksforskriften § 7-4).
Fristene på 3 uker:
I plan- og bygningsloven § 21-7 andre ledd heter det at “søknad om tillatelse til tiltak etter
§§ 20-1 og 20-2 der tiltaket er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov,
der det ikke foreligger merknader fra naboer eller gjenboere, og ytterligere tillatelse,
samtykke eller uttalelse fra annen myndighet ikke er nødvendig, skal avgjøres av kommunen
innen 3 uker”. Dersom kommunen ikke har avgjort søknaden innen fristens utløp, regnes
tillatelse som gitt.
I plan- og bygningsloven § 21-7 tredje ledd heter det at “søknad om tillatelse til tiltak etter
§ 20-2 der det foreligger protester fra naboer eller gjenboere, men øvrige vilkår i andre ledd er
oppfylt, skal også behandles av kommunen innen 3 uker, men tillatelse regnes i slike tilfelle
ikke for gitt selv om kommunen ikke har truffet vedtak innen fristen”.
I plan- og bygningsloven § 21-7 fjerde ledd heter det at “ferdigattest skal utstedes av
kommunen inne 3 uker etter at kravet er mottatt sammen med nødvendig dokumentasjon. Der
ferdigattest ikke er utstedt innen fristen, kan byggverket tas i bruk.
Avtale om lengre frist:
I plan og bygningsloven 21-7 femte ledd er det gitt anledning til å avtale lengre frist i den
enkelte sak enn de frister som er angitt i første til fjerde ledd i bestemmelsen.
Andre tidsfrister:
I plan- og bygningsloven § 21-8 er departementet gitt anledning til å gi forskrifter om frister.
Det kan avtales lengre frist enn angitt i forskrift. Departementet er også gitt anledning til å gi
forskrift om beregning av frister, adgang til fristforlengelse og konsekvenser av
fristoverskridelse. Departementets forskriftsbestemmelser om dette framgår av
byggesaksforskriften kapittel 7 (se nedenfor).
Tidsfrister for kommunens og klageinstansens saksbehandling (byggesaksforskriften (§ 7-1):
I byggesaksforskriften § 7-1 første ledd heter det blant annet at:
a) forhåndskonferanse skal avholdes av kommunen inne 2 uker
b) søknad om igangsettingstillatelse skal behandles av kommunen innen 3 uker
c) søknad om midlertidig brukstillatelse skal behandles innen av kommunen inne 3 uker

Beregning av tidsfrister (byggesaksforskriften § 7-2):
I byggesaksforskriften § 7-2 første ledd heter det at fastsatte frister i plan- og bygningsloven
og byggesaksforskriften kan forlenges med den tid som medgår til feilretting eller supplering
av opplysninger.
I byggesaksforskriften § 7-2 andre ledd heter det at for avholdelse av forhåndskonferanse
gjelder tidsfristen fra anmodning med tilstrekkelige opplysninger er mottatt, og til
forhåndskonferanse er avholdt.
I byggesaksforskriften § 7-2 tredje ledd heter det at tidsfristen for behandling av søknader
gjelder fra søknad er mottatt og til vedtak er sendt. I de tilfeller kommunen har satt som vilkår

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS

Side 41

Byggesaksbehandling

for å gi tillatelse at gebyr er innbetalt, avbrytes tidsfristen ved at kommunen krever
innbetaling av gebyr.
Kommunens adgang til ensidig fristforlengelse (byggesaksforskriften §7-3):
For søknader som omfattes av fristen på 12 uker (jf. pbl § 21-7 første ledd) kan kommunen i
behandlingen av saken forlenge fristen dersom saken er særlig komplisert, krever ekstra
politisk avklaring eller krever tillatelse eller samtykke fra andre myndigheter.
For søknader som omfattes av tidsfristen på 3 uker (jf. pbl § 21-7 andre eller tredje ledd) kan
kommunen i særlige tilfeller forlenge fristen. Underretning om ny frist må være sendt søker
før utløpet av 3-ukersfristen.
Gebyrbortfall ved kommunens fristoverskridelse (Pbl § 21-7 og byggesaksforskriften § 7-4):
Ved overskridelse av tidsfristen på 12 uker (jf. pbl § 21-7 første ledd siste punktum) skal
kommunen tilbakebetale tiltakshaver 25 % av det totale byggesaksgebyret for hver påbegynt
uke tidsfristen overskrides. Dette gjelder imidlertid ikke dersom det er avtalt en annen frist
(jf. pbl § 21-7 femte ledd) eller kommunen har forlenget fristen (jf. byggesaksforskriften
§ 7-3).
Saker om dispensasjon (pbl kapittel 19)

Dispensasjonsmyndigheten (pbl § 19-4):
Myndigheten til å gi dispensasjon tilligger “kommunen” (jf. pbl § 19-4 første ledd).
Bestemmelsen stiller ikke noen krav til hvilket organ (politisk eller administrativt) i
kommunen som skal behandle slike saker. Før den nye plan- og bygningsloven trådte i kraft,
tillå imidlertid myndigheten til å gi dispensasjon fra kommunens arealplan, reguleringsplan og
bebyggelsesplan som hovedregel kommunens “faste utvalg for plansaker” (jf. tidligere pbl §
7).|
Søknad om dispensasjon (pbl § 19-1):
Dispensasjon krever grunngitt søknad. Dette kravet er nytt i forhold til den gamle plan- og
bygningsloven (hvor det ikke krevdes at søknader skal grunngis).
Før vedtak treffes, skal naboer varsles, og regionale og statlige myndigheter hvis saksområde
blir direkte berørt, skal få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer og
plankrav.
Dispensasjonsvedtaket (pbl § 19-3):
Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon. Det kan settes vilkår for
dispensasjonen.
I § 19-3 andre ledd avgrenses kommunens adgang til å gi dispensasjon. Vilkåret « særlige
grunner » i tidligere plan- og bygningslov §7 er erstattet med en mer detaljert angivelse som
klargjør og strammer inn dispensasjonsadgangen. Det kreves at hensynene bak den
bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må det foretas en
interesseavveining, der fordelene ved tiltaket må vurderes opp mot ulempene. Den tidligere
bygningslov §7 ble praktisert slik at det var tilstrekkelig med alminnelig interesseovervekt,
men etter den nye bestemmelsen (§ 19-3) må det foreligge klar overvekt av hensyn som taler
for dispensasjon. Ordvalget innebærer at det normalt ikke vil være anledning til å gi
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dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg
gjeldende med styrke.41
Vurderingen av om lovens vilkår for å kunne dispensere vil være et rettsanvendelsesskjønn
som kan overprøves av domstolene. Forvaltningslovens regel om å vektlegge det kommunale
selvstyret kommer således i betraktning kun ved interesseavveiningen om dispensasjon skal
gis når lovens formelle vilkår for å gi dispensasjon er oppfylt.42

Forvaltningsloven og forvaltningslovforskriften
Forholdet mellom plan- og bygningsloven og forvaltningsloven

I plan- og bygningsloven § 1-9 heter det at forvaltningsloven gjelder med de særlige
bestemmelser som er gitt i plan- og bygningsloven. Eksempel på særlige bestemmelser er
plan- og bygningslovens bestemmelser om tidsfrister i ulike typer byggesaker (se ovenfor).
Om veiledningsplikt og retten til muntlig konferanse

Forvaltningsorganene har innenfor sitt saksområde en alminnelig veiledningsplikt (jf. fvl §
11). Formålet med veiledningen skal være å gi parter og andre interesserte adgang til å vareta
sitt tarv i bestemte saker på best mulig måte. Omfanget av veiledningen må likevel tilpasses
det enkelte forvaltningsorgans situasjon og kapasitet til å påta seg slik virksomhet.
I den utstrekning en forsvarlig utførelse av tjenesten tillater det, skal en part som har saklig
grunn for det, gis adgang til å tale muntlig med en tjenestemann ved det forvaltningsorgan
som behandler saken (jf. fvl § 11 d). Blir det ved muntlige forhandlinger, konferanser eller
telefonsamtaler av en part gitt nye opplysninger eller anførsler av betydning for avgjørelsen
av saken, skal de såvidt mulig nedtegnes eller protokolleres. Det samme gjelder iakttakelser
tjenestemannen gjør ved befaring m.m.
Om saksbehandlingstid og foreløpig svar

I forvaltningsloven § 11a første ledd kreves det at forvaltningsorganet skal forberede og
avgjøre saken ”uten ugrunnet opphold”. Dette kravet er skjønnsmessig og kan variere fra sak
til sak. Det hele vil blant annet bero på sakens art, omfang og tilgjengelige ressurser.43 Det
foreligger derfor ikke noen absolutte tidsfrister for når en sak skal være ferdig behandlet.
For saker som faller inn under bestemmelsene om enkeltvedtak er hovedregelen likevel slik at
det ”skal gis foreløpig svar dersom en henvendelse ikke kan besvares innen 1 måned etter at
den er mottatt”. Dette trenger likevel ikke gjøres dersom det er ”åpenbart unødvendig”. Det
heter videre at det foreløpige svaret skal sendes ”snarest mulig ”og ”redegjøre for grunnen til
at henvendelsen ikke kan behandles tidligere”.
I forvaltningslovforskriften kapittel 9 er det gitt nærmere bestemmelser om beregning av
saksbehandlingsfrister. Utgangspunktet for beregningen er den dagen henvendelsen
(eksempelvis søknaden eller klagen) kommer inn til forvaltningsorganet (jf. § 36 første ledd).
Fristen løper ikke så lenge en eventuell forsinkelse skyldes en parts forhold (eksempelvis at
søknaden ikke er fullstendig), jf. § 38 første ledd. Dette gjelder selv om parten ikke kan
klandres for forholdet (forsinkelsen). Fristen løper ikke heller så lenge den eventuelle
41

Ot.prp.nr.32 (2007-2008) Plan- og bygningsloven (plandelen), på side 242.
Ot.prp.nr.32 (2007-2008) Plan- og bygningsloven (plandelen), på side 242.
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Geir Woxholt, Forvaltningsloven med kommentarer, 1999 s. 184-185.
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forsinkelsen skyldes andre særegne forhold (eksempelvis at en offentlig eller privat instans
ikke har gitt opplysninger innen en rimelig frist fastsatt av organet), jf. § 39. Fristen avbrytes
når underretning om vedtaket er sendt eller gitt parten, jf. § 40. Dersom
saksbehandlingsfristen løper ut på en lørdag, helligdag eller dag som etter lovgivning er
likestilt med helligdag, forlenges fristen til nærmeste virkedag, jf. § 41.
Om enkeltvedtakets form

I forvaltningsloven § 23 første ledd heter det at ”enkeltvedtaket skal være skriftlig”.
I lovforarbeidene44 sies det at kravet til skriftlighet blant annet vil være oppfylt dersom
”vedtaket kommer til uttrykk i et brev til vedkommende part”. I praksis betyr dette at kravet er
oppfylt dersom vedtaket blir gjengitt i underretningen som sendes til parten.
Om enkeltvedtakets innhold

Forvaltningsloven gir ingen konkret anvisning på hva et enkeltvedtak skal inneholde. Den
eneste direkte følge av kravet i § 23 er at selve konklusjonen (avgjørelsen) skal gis skriftlig.45
God forvaltningsskikk tilsier likevel at vedtaket gis nødvendig presisjon. I litteraturen
framheves det at vedtaket bør være klart og tydelig, og at det bør inneholde opplysninger om
hvem som har fattet vedtaket, hvem det gjelder, når vedtaket er fattet og hva det går ut på.
Om begrunnelsen for vedtaket

I forvaltningsloven § 24 første ledd heter det at enkeltvedtaket skal grunngis og at
begrunnelsen som hovedregel skal gis ”samtidig med at vedtaket treffes”. Kravet til
begrunnelse gjelder både for enkeltvedtak som fattes administrativt (delegert vedtak) og for
enkeltvedtak fattet i folkevalgte organer.46
I forvaltningsloven § 25 første ledd heter det at det i begrunnelsen ”skal vises til de regler
vedtaket bygger på”. Normalt skal begrunnelsen også gjengi innholdet i disse reglene.
Begrunnelsen bør videre nevne de faktiske forhold som vedtaket bygger på (jf. § 25 andre
ledd) og de hovedhensyn/retningslinjer som har vært avgjørende ved utøving av
forvaltningsskjønn (jf. § 25 tredje ledd).
Om underretningen

I forvaltningsloven § 27 første ledd heter det at partene skal ”underrettes om vedtaket”.
Det heter videre at underretningen ”i regelen” skal være ”skriftlig”. I forvaltningsloven § 27
andre ledd heter det at begrunnelsen for vedtaket (enkeltvedtaket) bør gjengis i
underretningen. Underretningen skal videre gi opplysninger om partenes klageadgang,
klagefrist, klageinstans og den nærmere framgangsmåte ved klage, samt deres rett til innsyn i
sakens dokumenter (jf. § 27 andre ledd).
I forvaltningsloven § 27 første ledd heter det at partene skal underrettes om vedtaket ”så snart
som mulig”. Det gjelder derfor ikke noen eksakt frist for når underretningen skal ha funnet
sted. Det foreligger heller ikke noen nærmere angivelse om dette i lovens forarbeider. Hva
som ligger i uttrykket ”så snart som mulig” blir derfor en skjønnsmessig vurdering.
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Se Ot.prp.nr.38 (1964-1965) s. 77.
Geir Woxholt, Forvaltningsloven med kommentarer, 4. utgave 2009 s. 411-412.
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Se Ot.prp.nr.38 (1964-1965) s. 85-86 og Ot.prp.nr.42 (1991-1992) s. 304-305.
Se også Geir Woxholt, Forvaltningsloven med kommentarer, 1999 s. 336-337.
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Kommuneloven
Formålet med kommuneloven er å legge forholdene til rette for et funksjonsdyktig kommunalt
og fylkeskommunalt folkestyre, og for en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale
og fylkeskommunale fellesinteresser innenfor rammen av det nasjonale fellesskap og med
sikte på en bærekraftig utvikling. Loven skal også legge til rette for en tillitsskapende
forvaltning som bygger på en høy etisk standard (jf. kommuneloven § 1).
I kommuneloven § 23, som omhandler administrasjonssjefens oppgaver og myndighet,
framgår det at administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte
organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Det heter videre at
administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover,
forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll
(internkontroll).
Kommunalt og fylkeskommunalt folkevalgt organ kan gi administrasjonssjefen myndighet til
å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, hvis ikke
kommunestyret eller fylkestinget har bestemt noe annet. Denne myndighet kan
administrasjonssjefen som hovedregel delegere videre til sine underordnede (sub-delegasjon).
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Internkontroll – Anerkjent teori og praksis - COSO-rapporten
Eksempel på anerkjent teori om internkontroll finner man i COSO-rapporten.47
Denne rapporten har fått en sentral og dominerende posisjon når det kommer til å sette
rammer for internkontroll, også i offentlig forvaltning og virksomhet. Den er ment å bidra til
at organisasjonen


har en målrettet og effektiv drift



har en pålitelig [regnskaps]rapportering



overholder gjeldende lover og regler

Den sentrale arbeidsmetodikken som i følge COSO-rapporten skal bidra til å sikre at disse
målsetningene oppnås, er at organisasjonen har et system for






kontrollmiljø,
risikovurderinger,
kontrollaktiviteter,
informasjon og kommunikasjon,
oppfølging og overvåking.

Kontrollmiljø
Kontrollmiljøet er selve grunnmuren som de øvrige komponentene bygger på. Denne komponenten omfatter
menneskene i virksomheten, deres individuelle egenskaper, verdier, holdninger og kompetanse. I tillegg omfatter
kontrollmiljøet også organisering, ledelsesfilosofi og ledelsesstil i virksomheten.

Risikovurderinger
Risikovurdering forutsetter at det fastsettes konkrete mål for virksomheten og dens aktiviteter. Videre må det
foretas kartlegging og analysering av eventuelle risikoer for at virksomheten ikke skal nå sine mål. Denne
analysen danner grunnlaget for hvilke tiltak ledelsen iverksetter for å kontrollere disse risikoene.
Eksempler på risikofaktorer er: teknologisk utvikling, endringer i omgivelsenes eller kundenes/brukernes krav
eller forventninger, endringer i lovgivning og andre rammebetingelser, avbrudd eller forstyrrelser i informasjonsog edb systemene, feil i rapporteringen, endringer i ledelse og organisering, herunder ansvars- og
myndighetsforhold, ulike former for ulykker/skader, kvalitet/kompetansen til ansatte, herunder opplæring og
motivasjon, ansattes tilgang til aktiva som kan medføre "sløsing" med ressurser, foruten muligheter for
misligheter. Endringer i driftsforhold, nye medarbeidere, nye administrative informasjonssystemer, nye
aktiviteter, omstrukturering/omstilling av virksomheten, internasjonalisering.

Kontrollaktiviteter
Kontrollaktiviteter er handlingsplaner og rutiner som sikrer gjennomføring av ledelsens direktiver, og de
etableres som en konsekvens av gjennomførte risikovurderinger. Eksempler på kontrollaktiviteter er:
attestasjons- og anvisningsrutiner, verifikasjoner, arbeidsdeling, avstemminger, fysiske kontroller, og ansvars- og
arbeidsdeling.

Informasjon og kommunikasjon
Informasjon og kommunikasjon må være effektiv og flyte fritt horisontalt så vel som vertikalt i organisasjonen.
Tilstrekkelig og relevant informasjon til rett tid skal muliggjøre ivaretakelsen av ansvaret som den enkelte har
blitt tildelt. Tilgangen på økonomisk informasjon er viktig som styringsinformasjon for ledelsen og de politiske
beslutningstakerne. Informasjon bør være oppdatert til enhver tid og finne sted så ofte at ansvarlig
beslutningsinstans kan foreta nødvendige prioriteringer og beslutte hvilke tiltak som eventuelt må iverksettes.
47

Rapport utarbeidet av The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission i 1992.
Oversatt til norsk i 1996.
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Informasjonen skal være: tilstrekkelig, rettidig og aktuell, nøyaktig og pålitelig, samt tilgjengelig. Det er viktig at
de ansatte er bevisste over plikten til å søke relevant informasjon for sitt arbeid.

Oppfølging og overvåking
Den interne kontrollen må følges opp for å sikre at systemet er effektivt over tid. Oppfølgingen kan skje
kontinuerlig som en del av de daglige ledelsesoppgavene, ved frittstående evalueringer eller som en kombinasjon
av de to. Mangler i den interne kontrollen bør rapporteres til ledelsen, og informasjon om alvorlige forhold bør
tilflyte toppledelsen og styret. Gjennomførte risikovurderinger vil lette oppfølgingsansvaret fordi ledelsen vil ha
et bedre grunnlag for vite hvilke områder/funksjoner man bør rette oppmerksomheten mot.
Eksempler på oppfølgingsaktiviteter er: løpende oppfølging av prosesser, resultater, måloppnåelse i regi av
linjeledelsen, uavhengige evalueringer utført av for eksempel internrevisjonen, en kombinasjon av det
foregående, egenevalueringer i workshops, og rapporteringsrutiner av svakheter, mangler, risikoforhold.
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Koblingsskjema
Nedenfor presenteres forholdet mellom hovedproblemstillinger, underproblemstillinger og
revisjonskriterier:
Koblingsskjema for hovedproblemstilling nr. 1:

 Er arbeidet med byggesaker organisert på en tilfredsstillende måte?
Tabell 23: Koblingsskjema for problemstilling 1

Underproblemstillinger

Er byggesaksbehandlingen organisert på en slik
måte at den ivaretar vedtatte målsetninger og
anerkjente krav til internkontroll

Revisjonskriterier

Kilder til
revisjonskriterier

Kommunen sin
byggesaksbehandling skal
være organisert slik at den:

Kommuneloven § 23

COSO-rapporten
 ivaretar anerkjente krav til
internkontroll.

Koblingsskjema for hovedproblemstilling nr. 2:

 Foregår saksbehandlingen i henhold til det regelverket?
Tabell 24: Koblingsskjema for problemstilling 2

Underproblemstillinger

Revisjonskriterier

Kilder til
revisjonskriterier

Blir det stilt krav til søknadenes form og innhold?

Kommunen skal stille krav til
søknadenes form og innhold,
og kontrollere at den er
fullstendig.

Plan- og bygningsloven
§§ 21-2 og 21-4

Har kommunen praksis for å avholde
forhåndskonferanse?

Kommunen bør avholde
forhåndskonferanse før saker
behandles og vedtak fattes.

Byggesaksforskriften
§§ 5-1 og 5-4
Forvaltningslovforskriften
§ 38 første ledd
Plan- og bygningsloven
§ 21-1

Dette gjelder særlig i tilfeller
der prosjektet vil kunne
medføre endring eller
dispensasjon fra
plangrunnlaget.

Forvaltningsloven
§§ 11 og 11d

Er vedtakenes form og innhold i tråd med
lovkravene?

Vedtaket skal være skriftlig å
angi hva det går ut på.

Forvaltningsloven
§ 23

Blir det gitt tilfredsstillende begrunnelser for
vedtakene?
Blir det gitt underretninger i tråd med
lovkravene?

Vedtakene skal begrunnes

Forvaltningsloven
§§ 24 og 25
Forvaltningsloven
§ 27
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Koblingsskjema for hovedproblemstilling nr. 3:


Overholder kommunen tidsfristene for saksbehandlingstid?

Tabell 25 : Koblingsskjema for problemstilling 3

Underproblemstillinger

Revisjonskriterier

Kilder til
revisjonskriterier

Alle søknader skal behandles uten
ugrunnet opphold; det vil si snarest
mulig etter at søknaden er fullstendig,
og senest innen de angitte frister som
framgår av plan- og bygningsloven §
21-7 (på henholdsvis 3, 8 og 12 uker).

Forvaltningsloven
§ 11a

Overholdes fristen på 2 uker for
gjennomføring av forhåndskonferanse?

Forhåndskonferanser skal avholdes av
kommunen innen 2 uker etter at
tiltakshaver har krevd slik konferanse.

Byggesaksforskriften
§ 7-1 første ledd litra a)

Overholdes fristen i saker som har en
tidsfrist på 12 uker?

Saker som gjelder søknad om tillatelse
eller tiltak som ikke medfører
dispensasjon fra plan, skal avgjøres av
kommunen innen 12 uker etter at
fullstendig søknad foreligger.

Plan- og bygningsloven
§ 21-4 første ledd
§ 21-7 første ledd

Praktiserer kommunen bestemmelsen om
gebyrbortfall på en tilfredsstillende måte?

Ved overskridelse av tidsfristen på 12
uker skal kommunen tilbakebetale
tiltakshaver 25 % av det totale
byggesaksgebyret for hver påbegynt
uke tidsfristen overskrides.

Plan- og bygningsloven
§ 21-7 første ledd

Saker som gjelder søknad om tillatelse
til tiltak der tiltaket er i samsvar med
bestemmelser gitt i eller i medhold av
plan- og bygningsloven, der det ikke
foreligger merknader fra naboer eller
gjenboere, og ytterligere tillatelse,
samtykke eller uttalelse fra annen
myndighet ikke er nødvendig, skal
avgjøres av kommunen innen 3 uker
etter at fullstendig søknad foreligger.

Plan- og bygningsloven
§ 21-4 første ledd
§ 21-7 andre ledd

Overholdes fristen i saker som har en
tidsfrist på 3 uker?

Søknader om tillatelse til tiltak etter §
20-2 der det foreligger protester fra
naboer eller gjenboere, men øvrige
vilkår i andre ledd er oppfylt, skal også
behandles av kommunen innen 3 uker.

Byggesaksforskriften
§ 7-4

Plan- og bygningsloven §
21-7 tredje ledd

Ferdigattest skal utstedes av
kommunen innen 3 uker etter at kravet
er mottatt sammen med nødvendig
dokumentasjon.

Plan- og bygningsloven
§ 21-7 fjerde ledd

Søknad om midlertidig brukstillatelse
skal behandles av kommunen innen 3
uker.

Byggesaksforskriften
§ 7-1 første ledd bokstav c)

Søknad om igangsettingstillatelse skal
behandles av kommunen innen 3 uker.
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