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FORORD 
 

Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2017–2020, vedtatt av 

kommunestyret i Nesseby den 20. juni 2017. Det framgår av planen at det skal gjøres en 

forvaltningsrevisjon vedrørende kommunens behandling av reguleringsplaner og byggesaker.  

 

Prosjektgruppa har bestått av forvaltningsrevisor Kjerstin Johnsen som har vært prosjektleder, 

og forvaltningsrevisor Bjørn Christian Johansen som har vært prosjektmedarbeider. 

Rapporten er kvalitetssikret av oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bård Larsson.  
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 SAMMENDRAG 

 Formålet med prosjektet  

Formålet med prosjektet har vært å undersøke om Nesseby kommunes behandling av 

henholdsvis byggesaker og reguleringsplaner er i tråd med forvaltningsloven og plan- og 

bygningsloven. På bakgrunn av dette vil kommunen få belyst ulike sider ved egen praksis, og 

bli presentert for områder hvor det er muligheter for forbedringer. 

 

 Revisors vurderinger og konklusjoner 

Er kommunens behandling av byggesaker i tråd med regelverket? 
 

Revisjonens undersøkelse viser at Nesseby kommunes behandling av byggesaker i all 

hovedsak er i tråd med regelverket. Undersøkelsen har imidlertid også avdekket svakheter på 

enkelte punkter i kommunens saksbehandling, herunder at: 

 

• Kommunen i liten grad har grunngitt årsaken til forsinket saksbehandling i de 

undersøkte sakene der dette er aktuelt. 

• Kommunens praksis for å sende foreløpig svar ikke har vært i samsvar med lovens 

krav i de undersøkte sakene. 

• Det i de undersøkte søknadene i liten grad opplyses om hvorvidt det er avholdt 

forhåndskonferanse. 

• De undersøkte vedtakene i liten grad gjengir bestemmelsen som vedtaket bygger på.  

• Kommunen ikke har informert partene om klageadgang og retten til å se sakens 

dokumenter i de undersøkte vedtakene. 

 

Er kommunens behandling av reguleringsplaner i tråd med regelverket? 

 
Revisjonens undersøkelse viser at Nesseby kommunes behandling av reguleringsplaner i all 

hovedsak er i tråd med regelverket. Revisjonen finner imidlertid grunn til å bemerke at 

kommunen ikke fullt ut har underrettet direkte berørte parter i planområdet om vedtatt 

reguleringsplan i tråd med lovkrav. 

 

 Anbefalinger 

Med bakgrunn i hovedfunnene som er gjort i denne undersøkelsen vil revisjonen anbefale at 

Nesseby kommune iverksetter tiltak som sikrer at grunnleggende krav til saksbehandling av 

byggesaker og reguleringsplaner blir etterlevd, herunder: 

 

• Sender foreløpig svar dersom en henvendelse ikke kan besvares innen én måned etter 

at den er mottatt. I disse tilfellene må kommunen også oppgi årsaken til forsinkelsen.  
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• Stiller krav om at det i søknaden skal opplyses om hvorvidt det er avholdt 

forhåndskonferanse. 

 

• Sørger for at enkeltvedtak inneholder gjengivelse av innholdet i bestemmelsen(e) som 

vedtaket bygger på. 

  

• Sørger for at det i underretninger om vedtak opplyses om klageadgang.  

 

• Sørger for at det i underretninger om vedtak opplyses om partens rett til å se sakens 

dokumenter. 

 

• Sørger for at direkte berørte parter i planområdet blir underrettet gjennom særskilt 

brev om vedtatt reguleringsplan. 
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 INNLEDNING 

 Prosjektets bakgrunn og formål 

1.1.1 Bakgrunn 

Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020, vedtatt av 

kommunestyret i Nesseby den 20. juni 2017. Det framgår av planen at det skal utføres en 

forvaltningsrevisjon vedrørende kommunens behandling av reguleringsplaner og byggesaker. 

 

I dokumentet Overordnet analyse 2017-2020 sies det følgende om dette fokusområdet: 

 

«Det følger av plan- og bygningsloven at kommunestyret skal sørge for at det blir utarbeidet 

reguleringsplan for de områder i kommunen hvor dette følger av loven eller av 

kommuneplanens arealdel, samt der det ellers er behov for å sikre forsvarlig planavklaring 

og gjennomføring av bygge- og anleggstiltak, flerbruk og vern i forhold til berørte private og 

offentlige interesser. Før gjennomføring av større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som 

kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, kreves det reguleringsplan.1 Det er to typer 

reguleringsplaner: Områderegulering og detaljregulering. Private, tiltakshavere, 

organisasjoner og andre myndigheter har rett til å fremme forslag til detaljregulering.  

  

Reguleringsplaner og byggesaker er å anse som enkeltvedtak, noe som innebærer at 

kommunen må overholde kravene i både plan- og bygningsloven og forvaltningsloven ved 

behandling av forslag til reguleringsplaner og søknader om tillatelse til tiltak (byggesaker). 

Det stilles krav til hvordan planprosessen/saksbehandlingen skal gjennomføres og hvor lang 

tid denne skal ta (tidsfrister).  

  

I Nesseby kommune er det teknisk virksomhet som behandler byggesaker og forslag til 

reguleringsplaner. I årsmeldingen for 2016 framgår det at enheten har ansvar for oppgaver 

relatert til kommunal infrastruktur, kommunale bygg og arealer, byggesaksbehandling, 

brannvern, utmarkssaker og bygg- og anleggsprosjekter. I Fylkesmannens statusbilde fra 

2016 framgår det at byggesaksbehandling utføres av avdelingsleder og en ingeniør. Det står 

videre at fagmiljøet er lite og sårbart, at dette har gitt seg utslag i manglende ordinært svar 

og manglende midlertidig svar på søknader, at saksbehandlingstiden ofte er lang, men at det 

er relativt få klager.    

  

KOSTRA-tall for perioden 2013-2015 viser at kommunen har en positiv utvikling i 

behandlingstid på byggesaker, men at andel saker som har overskredet lovpålagt 

behandlings-tid i 2015 fortsatt er langt høyere enn gjennomsnittet for kommunene i 

Finnmark. Kontrollutvalget har opplyst om en reguleringssak fremmet av tiltakshaver i 2011, 

som ennå ikke er ferdigbehandlet.  

  

Området er vesentlig både fra et brukerperspektiv (utbyggere og søkere om tillatelse til 

byggetiltak) og for kommunens omdømme. Det utføres normalt ikke statlig tilsyn på området, 

men fylkesmannen er klageinstans, og har anledning til å kontrollere kommunens 

byggesaksbehandling i forbindelse med blant annet klagesaker.»  

 

                                                 
1 Plan- og bygningsloven § 12-1 andre og tredje ledd. 
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1.1.2 Formål 

Formålet med prosjektet har vært å undersøke om Nesseby kommunes behandling av 

henholdsvis byggesaker og reguleringsplaner er i tråd med forvaltningsloven og plan- og 

bygningsloven. På bakgrunn av dette vil kommunen få belyst ulike sider ved egen praksis, og 

bli presentert for områder hvor det er muligheter for forbedringer. 

 Problemstillinger  

Undersøkelsen vil bli gjennomført med utgangspunkt i to hovedproblemstillinger, vedtatt av 

kontrollutvalget i Nesseby kommune den 22. mars 2018 (sak 07/18). Problemstillingene er 

som følger: 

 

1. Er kommunens saksbehandling av byggesaker i tråd med regelverket? 

 

2. Er kommunens saksbehandling av reguleringsplaner i tråd med regelverket? 

 

 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: 

 

• Lov om arkiv (arkivlova) 

• Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 

• Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 

• Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) 

 

En nærmere redegjørelse for revisjonskriteriene samt utledningen av disse framgår av 

rapportens vedlegg 2.  

 

 Metode 

1.4.1 Datainnsamling 

Metode er samlebetegnelsen på de framgangsmåtene som benyttes for å samle inn data som 

kan gi svar på problemstillingen i en undersøkelse. Framgangsmåten i denne undersøkelsen 

har i all hovedsak vært dokumentanalyse. Revisjonen har også hatt korrespondanse med 

virksomhetsleder for teknisk virksomhet i forbindelse med oversendelse av dokumentasjon, 

spørsmål og avklaringer.  

 

En nærmere redegjørelse for metode, framgangsmåte og kvalitetssikring framgår av 

rapportens vedlegg 3. 
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1.4.2 Avgrensing 

Av både praktiske og ressursmessige årsaker har det vært nødvendig å foreta en avgrensing av 

undersøkelsen. Tidsmessig er undersøkelsen avgrenset til perioden 2016-2018. Revisjonen har 

undersøkt alle byggesakene og reguleringsplanene som er behandlet i den nevnte perioden. Vi 

har imidlertid ikke undersøkt alle sider ved henholdsvis byggesakene og reguleringsplanene, 

men avgrenset til sentrale undersøkelsespunkter.  

1.4.3 Dataenes gyldighet og pålitelighet  

Med gyldige data menes at det skal være samsvar mellom formålet for undersøkelsen og de 

data som er samlet inn. Gyldigheten av dataene (relevans) er sikret ved at all datainnsamling 

er gjort med utgangspunkt i revisjonskriteriene. Dette gjelder både hvilke dokumenter vi har 

innhentet, samt hvilke spørsmål vi har stilt. Alle innsamlede data er gruppert etter 

revisjonskriteriene.  

 

Med pålitelige data menes at data skal være mest mulig presise og nøyaktige. Dataens 

pålitelighet er sikret ved at fakta i rapporten er verifisert av informantene. Bruk av flere 

metoder for datainnsamling, samt revisjonens interne rutiner for kvalitetssikring bidrar også 

til å sikre at innsamlet data er pålitelig. 
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 ER KOMMUNENS SAKSBEHANDLING AV 
BYGGESAKER I TRÅD MED REGELVERKET? 

 Revisjonskriterier   

• 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. Det skal gis foreløpig svar dersom en henvendelse ikke kan besvares 

innen 1 måned etter at den er mottatt. 

 

• Søknad om tillatelse skal være skriftlig og undertegnet av tiltakshaver og søker. 

 

• Søknaden skal gi de opplysninger som er nødvendige for at kommunen skal kunne gi 

tillatelse til tiltaket. 

 

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

 

• Vedtaket skal begrunnes. Begrunnelsen skal vise til de regler som vedtaket bygger på. 

Normalt skal begrunnelsen også gjengi innholdet i reglene.  

 

• Det skal sendes skriftlig underretning om vedtaket.  

 

• Underretningen skal inneholde opplysninger om partenes rettigheter (klagerett med 

mer). 
 

• Kommunen skal sikre at dokumenter som blir til som ledd i plan- og 

byggesaksarbeidet, har verdi som dokumentasjon eller er gjenstand for 

saksbehandling, blir arkivert. 

 

 Data  

2.2.1 Saksbehandlingstid 

Revisjonen har gjennomgått 12 byggesaker fra perioden 2016-2018. I to av sakene forelå det 

ikke vedtak, og revisjonen har dermed ikke vært i stand til å fastslå saksbehandlingstiden i 

disse sakene. I en annen sak er det søkt om tillatelse til mindre tiltak som ikke krever tillatelse 

fra kommunen. Revisjonen har dermed ikke vurdert saksbehandlingstiden i denne saken.  

 

Tabell 1 på neste side viser en oversikt over faktisk saksbehandlingstid i de 10 byggesakene 

der saksbehandlingstiden lot seg fastslå.  
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Tabell 1: Saksbehandlingstid 
 

 1 uke 

< 8 

dager 

2 uker 

8-14 

dager 

3 uker 

15-21 

dager 

4 uker 

22-28 

dager 

5 uker 

29-35 

dager 

6-12 uker 

36-84 

dager 

> 12 uker 

> 84 dager 

Totalt 

antall 

saker 

Saker med 12 ukers 

saksbehandlingsfrist 

0 0 1 0 0 0 0 1 

Saker med 3 ukers 

saksbehandlingsfrist 

1 0 3 2 1 1 1 9 

Totalt antall saker 1 0 4 2 1 1 1 10 

 

Som det framgår av tabellen har kommunen overholdt lovpålagt saksbehandlingsfrist i den 

ene byggesaken som hadde 12 ukers saksbehandlingsfrist. I fire av de ni byggesakene som 

hadde treukers saksbehandlingsfrist har kommunen overholdt lovpålagt frist. Revisjonen har 

ikke funnet at kommunen har sendt brev om feil eller mangler ved søknadene i de fem sakene 

der saksbehandlingstiden overskrider lovpålagt saksbehandlingsfrist. Det er ikke sendt 

foreløpig svar i noen av sakene som hadde over én måneds behandlingstid. 

 

På spørsmål fra revisjonen om hvorvidt kommunen har etablert rutiner for å anslå 

saksbehandlingstid, har virksomhetsleder for teknisk sektor har forklart at den enkelte 

byggesøknad vurderes i forhold til arbeidsmengde. Søker underrettes deretter om hvor lang 

saksbehandlingstid som må påregnes. Andre faktorer som spiller inn er kompleksiteten og 

eventuelle mangler i søknaden. Enkle søknader som kan behandles raskt, tas fortløpende. 

Søknader som det haster med prioriteres gjerne. 

 

Virksomhetsleder har videre forklart at kommunen kan føre kontroll med at 

saksbehandlingsfristene overholdes ved hjelp av saksbehandlingssystemet Ephorte. I 

saksbehandlingssystemet registreres dato for innkommet søknad samt når et eventuelt vedtak 

er sendt ut. Saksbehandler har også en restanseliste i systemet der det framkommer hvilke 

saker som ikke er ferdigstilte. 

2.2.2 Søknadens form og innhold 

Revisjonen har kartlagt form og innhold i byggesøknadene nevnt i foregående punkt. Tabellen 

nedenfor viser en oversikt over innholdet i de undersøkte byggesøknadene. 

 
Tabell 2: Søknadens form og innhold 

Opplysninger i 

søknaden 

 

18/18 18/217 16/477 16/325 16/115 17322 17/363 17/371 17/378 17/481 16/595 17/536 

Skriftlig søknad Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Signatur 

tiltakshaver 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Signatur ansv. 

søker 

IA IA IA Ja Ja IA IA Ja IA IA IA Ja 

Oppl. om 

tiltakshaver 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Oppl. om ansv. 

søker 

IA IA IA Ja Ja IA IA Ja IA IA IA Ja 

Oppl. om berørt 

eiendom og 

bebyggelse 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
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Oppl. om 

tiltakets art 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Oppl. om 

tiltakets 

størrelse og grad 

av utnytting 

Ja Nei Nei Ja Ja Ja Delvis Delvis Ja Delvis Delvis Delvis 

Oppl. om 

forh.konferanse 

Nei Nei Nei Ja Ja Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei 

Tegninger/ 

situasjonsplan 

Ja Delvis Ja Delvis Nei Ja Ja Ja IA Ja Ja Ja 

Nabovarsling Nei Ja Ja Nei Nei Ja Ja Ja IA Ja Nei Nei 

Forh. til andre 

myndigheter 

IA Ja IA IA Ja IA IA IA IA IA IA IA 

Gj.føringsplan IA IA IA Ja Ja IA IA IA IA IA IA IA 

Ansvarsrett IA IA IA Ja Ja IA IA IA IA IA IA Ja 

*IA = Ikke aktuelt 

 

Som det framgår av tabellen foreligger det skriftlig søknad i alle de undersøkte byggesakene. 

Alle søknadene er signert av tiltakshaver. I de sakene der det er aktuelt, inneholder søknadene 

ansvarlig søkers signatur. Alle de undersøkte søknadene inneholder opplysninger om hvem 

tiltakshaver er samt tilstrekkelig kontaktinformasjon. Alle byggesøknadene inneholder også 

opplysninger om berørt eiendom og bebyggelse, samt om tiltakets art; altså hva tiltaket består 

av og hva det skal benyttes til.  

 

To av søknadene inneholder ikke opplysninger om tiltakets størrelse og grad av utnytting, 

men disse opplysningene framgår likevel av vedlegg til søknaden. I tre av søknadene opplyses 

det enten om tiltakets størrelse eller graden av utnytting, men ingen av de tre inneholder 

begge disse opplysningene. To av de undersøkte søknadene inneholder ikke noen 

opplysninger om det omsøkte tiltakets størrelse og grad av utnytting. Ved gjennomgangen 

finner revisjonen imidlertid at tiltakets størrelse framgår av vedtaket i én av disse sakene. 

 

To av søknadene opplyste om hvorvidt det er gjennomført forhåndskonferanse. I begge 

søknadene er det krysset av for at forhåndskonferanse ikke var gjennomført. De resterende 

søknadene inneholder ikke opplysninger om hvorvidt det er gjennomført forhåndskonferanse. 

 

I ti av søknadene er det vedlagt tegninger som viser utformingen (fasade-, snitt- og 

plantegninger) på de omsøkte tiltakene. I to av de ti søknadene er det ikke vedlagt 

situasjonskart med plassering av tiltaket. Ved gjennomgangen finner revisjonen at det i én av 

søknadene ikke er vedlagt tegninger og målsatt situasjonsplan. Av et av vedleggene til 

søknaden (Arbeidstilsynets samtykke til tiltaket) vises det imidlertid til både tegninger og 

situasjonsplan, slik at disse synes å være utarbeidet – men ikke vedlagt selve søknaden.  

 

Seks av søknadene er vedlagt kvittering for nabovarsel. Fem av søknadene har ikke dette 

vedlagt. Fire av disse søknadene omhandler oppføring av fritidsbolig. Én av søknadene 

omhandler oppføring av utescene. Én av søknadene gjelder et mindre tiltak som ikke er 

søknadspliktig, og hadde heller ikke vedlagt kvittering for nabovarsel.  

 

I to av søknadene er det innhentet og vedlagt tillatelse eller uttalelse fra annen myndighet enn 

kommunen selv.  

 

To av søknadene har vedlagt gjennomføringsplan og erklæring om ansvarsrett. 
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2.2.3 Vedtakets form og innhold 

 

Tabell 3: Vedtakets form og innhold 

Vedtakets form Ja Nei Annet Totalt 

Skriftlig vedtak 9 2 1 12 

Opplysning om hvem som har fattet vedtaket 9 2 1 12 

Opplysning om når vedtaket er fattet 9 2 1 12 

Opplysning om hva vedtaket gjelder 8 1 3 12 

 

Som det framgår av tabellen ovenfor viser revisjonens gjennomgang at det foreligger 

skriftlige vedtak i ni av de 12 undersøkte sakene. I to av sakene foreligger det ikke skriftlige 

vedtak. Alle ni vedtakene inneholder opplysninger om hvem som har fattet vedtaket. I en av 

sakene omhandler søknaden mindre tiltak som ikke er søknadspliktig. Saksbehandler har 

opplyst søker om dette per epost, og det er følgelig ikke fattet vedtak på bakgrunn av 

søknaden.  

 

Ni av vedtakene inneholder opplysninger om når vedtaket er fattet. Åtte av vedtakene 

inneholder opplysninger om hva vedtaket gjelder. I ett av vedtakene vises det kun til tiltaket, 

uten at det er nærmere beskrevet hva dette er.  

2.2.4 Vedtakets begrunnelse 
 

Tabell 4: Begrunnelse for vedtaket 

Vedtakets innhold Ja Nei Annet Totalt 

Henvisning til regelverk 8 1 3 12 

Gjengivelse av regelverk 0 9 3 12 

Begrunnelse for vedtaket 9 0 3 12 

Faktiske forhold 9 0 3 12 

 

Revisjonens undersøkelse viser at det blir vist til reglene som vedtakene bygger på i åtte av 

sakene. Ett av vedtakene inneholder ikke henvisning til regelverket. De aktuelle 

bestemmelsene blir ikke gjengitt i noen av de undersøkte vedtakene. I tre av sakene foreligger 

det ikke vedtak (se 3.2.4 på foregående side). Ni av de undersøkte vedtakene inneholder 

varierende grad av angivelse av begrunnelse og faktiske forhold for vedtaket. Felles for 

vedtakene er at kommunen har gitt tillatelse til de omsøkte tiltakene.  

2.2.5 Underretning 

Tabell 5: Underretningens form og innhold 

Underretningens form og innhold Ja Nei Annet Totalt 

Skriftlig underretning til partene i saken 9 2 1 12 

Opplysning om klageadgang 0 11 1 12 

Opplysning om retten til å se sakens dokumenter 0 11 1 12 

 

Revisjonens undersøkelse viser at det er sendt skriftlig underretning om vedtak i ni av sakene. 

Alle underretningene er sendt av det forvaltningsorganet som har fattet vedtaket. Ingen av 

underretningene inneholder opplysninger om klageadgang eller retten til innsyn i sakens 

dokumenter.  



Nesseby kommune, 2017-2020, Behandling av reguleringsplaner og byggesaker 

 

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS  Side 10 

 

2.2.6 Arkivering 

I forbindelse med undersøkelsen av de 12 byggesakene ba revisjonen kommunen om å 

oversende alle dokumenter som vedrører de aktuelle byggesakene, herunder søknad med 

vedlegg, vedtak og underretningsbrev. Kommunen har oversendt byggesøknader med vedlegg 

(jf. kap. 2.2.2), samt vedtak (jf. kap. 2.2.3). I følge virksomhetsleder ved teknisk virksomhet 

er sakene med tilhørende dokumenter arkivert i kommunens saksbehandlings- og arkivsystem 

Ephorte. 

 

 Vurderinger 

2.3.1 Saksbehandlingstid  

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. 

Revisjonen har funnet at Nesseby kommune ikke har overholdt lovpålagte 

saksbehandlingsfrister i halvparten av de ti undersøkte byggesakene. Imidlertid gjelder de fem 

aktuelle sakene tiltakssøknader etter pbl. § 21-7 annet og/eller tredje ledd, der tillatelse regnes 

som gitt dersom kommunen ikke har avgjort søknaden innen tre uker.  

 

Begrepet «uten ugrunnet opphold» sikter til både tiden og årsaken til et eventuelt opphold i 

saksbehandlingen. Det er bare der det kan anføres en god grunn for utsettelsen at forsinkelse 

kan aksepteres.2 Hva som ligger i «uten ugrunnet opphold» vil være relativt fra sak til sak og 

fra område til område, og vil måtte bero på en konkret individuell vurdering av hensynet til en 

forsvarlig saksbehandling, sakens omfang, kompleksitet og tilgjengelige ressurser.3 Videre 

heter det i forvaltningsloven § 11a annet ledd 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.»  Plikten til å gi et foreløpig svar 

etter denne bestemmelsen inntrer altså når det ventes at det tar «uforholdsmessig lang tid» før 

en henvendelse kan besvares. Hva som i det konkrete tilfellet er «uforholdsmessig lang» 

behandlingstid, må avgjøres i lys av de forventninger parten måtte ha. Det kan derfor ikke 

utelukkes at en behandlingstid forvaltningsorganet selv anser som normal, likevel er 

uforholdsmessig lang i lovens forstand.4 Justisdepartementet har antatt som veiledende 

utgangspunkt at foreløpig svar alltid bør gis dersom en forholdsvis kurant henvendelse ikke 

kan besvares innen fjorten dager. Gjelder det en mer komplisert sak, eller en sak der det søkes 

bevilling, tillatelse eller lignende, har man noe mer tid på seg.5 Loven stiller ingen bestemte 

formkrav til hvordan foreløpig svar skal gis. Det kan således gis skriftlig, muntlig eller over 

telefon. Oftest vil begrunnelsen til forsinkelsen være at forvaltningsorganet er overbelastet 

med arbeid eller at saken er komplisert og av den grunn trenger en grundigere behandling. 

Dette vil i utgangspunktet kunne være en akseptabel grunn for en lengre saksbehandlingstid. 

Revisjonen har ikke funnet at årsaken til forsinkelsen er grunngitt eller oppgitt i 

saksforberedelsen eller saksdokumentene i noen av sakene der saksbehandlingstid overskrider 

lovpålagt frist. Dette er ikke i samsvar med lovens krav.  

 

For saker som faller inn under bestemmelsene om enkeltvedtak er hovedregelen at det «skal 

gis foreløpig svar dersom en henvendelse ikke kan besvares innen 1 måned etter at den er 

                                                 
2 Woxholt, Geir (2009) Forvaltningsloven med kommentarer, s. 219. 
3 Ot.prp.nr. 75 (1993-1994) Om lov om endringer i forvaltningsloven mv., s. 59. 
4 Woxholt, Geir (2009) Forvaltningsloven med kommentarer, s. 221. 
5 Woxholt, Geir (2009) Forvaltningsloven med kommentarer, s. 221. 
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mottatt». Det framgår av lovforarbeidene at foreløpig svar skal gis så snart 

forvaltningsorganet blir oppmerksom på at saksbehandlingen vil ta mer enn èn måned.6 Det 

fremheves også at forvaltningsorganet plikter å ta denne vurderingen så tidlig som mulig.  

Hvis det aktuelle forvaltningsorgan har saksbehandlingstid på mer enn èn måned, vil det 

måtte gis svar med én gang saken kommer inn.7 Hensikten med bestemmelsen om foreløpig 

svar er å gi søker/avsender melding om at saken er mottatt hos forvaltningsorganet, samt å gi 

et anslag over forventet saksbehandlingstid. Det er kun dersom det er åpenbart unødvendig, 

jf. fvl. § 11a annet ledd, at det kan unnlates å gi foreløpig svar. Formuleringen er dermed et 

uttrykk for at det skal gjelde en forholdsvis snever unntaksregel. Loven stiller ingen bestemte 

formkrav til hvordan foreløpige svar skal gis. Det kan således gis skriftlig, muntlig eller over 

telefon. Revisjonens gjennomgang av saks- og vedtaksdokumenter viser at Nesseby kommune 

ikke har sendt foreløpig svar i noen av sakene der saksbehandlingstiden var lengre enn én 

måned. Dette er ikke i samsvar med lovens krav. 

 

Oppsummering 

Samlet sett vurderer revisjonen det slik at Nesseby kommune i liten grad har grunngitt 

årsaken til forsinket saksbehandling i de undersøkte sakene der dette er aktuelt. Videre 

vurderer revisjonen det slik at kommunens praksis for å sende foreløpig svar ikke har vært i 

samsvar med lovens krav i de undersøkte sakene. 

2.3.2 Søknadens form og innhold 

Søknadens form 

Det framgår av plan- og bygningsloven § 21-2 første ledd at søknad om tillatelse skal være 

skriftlig og være underskrevet av tiltakshaver og søker. Revisjonens gjennomgang viser at 

samtlige av de 12 undersøkte byggesøknadene både er skriftlige og signert tiltakshaver og 

søker, i tråd med lovkrav.  

 

Søknadens innhold 

Det framgår av plan- og bygningsloven § 21-2 og byggesaksforskriften kap. 5 at søknaden 

skal gi de opplysninger som er nødvendige for at kommunen skal kunne gi tillatelse til 

tiltaket. Byggesaksforskriften § 5-4 lister opp de opplysningene som skal gis ved søknad, i 

den utstrekning de er relevante for tiltaket og nødvendige for kommunens behandling. I dette 

ligger det i all hovedsak at det ikke skal leveres dokumentasjon for forhold som ikke berører 

tiltaket, eksempelvis beskrivelser av håndtering av fare fra naturforhold der det ikke er grunn 

til å mistenke at det foreligger slik fare.8 Revisjonens gjennomgang viser at alle de undersøkte 

søknadene inneholder opplysninger om hvem tiltakshaver er samt tilstrekkelig 

kontaktinformasjon. Alle byggesøknadene inneholder opplysninger om berørt eiendom og 

bebyggelse, samt om tiltakets art; altså hva tiltaket består av og hva det skal benyttes til. De 

nevnte opplysningene er grunnleggende krav som alle søknader skal opplyse om, og dermed i 

tråd med forskriftens krav. 

 

Det skal i søknaden oppgis bruks- eller bebygd areal samt antall etasjer på ny bebyggelse og 

eventuell eksisterende bebyggelse. Arealer skal beregnes i samsvar med beregnings- og 

måleregler fastsatt av kommunal- og moderniseringsdepartementet. Revisjonens undersøkelse 

viser at to av søknadene ikke inneholder opplysninger om tiltakets størrelse og grad av 

utnytting, men disse opplysningene framgår likevel av vedlegg til søknaden.  

                                                 
6 Ot.prp.nr. 75 (1993-1994) Om lov om endringer i forvaltningsloven mv., s. 60. 
7 Woxholt, Geir (2009) Forvaltningsloven med kommentarer, s. 224. 
8 Direktoratet for byggkvalitet: Byggesaksforskriften (SAK10) med veiledning. 
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I tre av søknadene opplyses det enten om tiltakets størrelse eller graden av utnytting, men 

ingen av de tre inneholder begge disse opplysningene. To av de undersøkte søknadene 

inneholdt ikke noen opplysninger om det omsøkte tiltakets størrelse og grad av utnytting. Ved 

gjennomgangen finner revisjonen imidlertid at tiltakets størrelse framgår av vedtaket i én av 

disse sakene. Revisjonen vurderer det slik at dette ikke er i tråd med byggesaksforskriften § 5-

4 bokstav d.  

 

I henhold til byggesaksforskriften § 5-4 bokstav l skal det i søknaden opplyses om hvorvidt 

det er avholdt forhåndskonferanse. Revisjonens undersøkelse viser at to av søknadene 

inneholder opplysninger om hvorvidt dette var gjennomført. I begge søknadene er det krysset 

av for at forhåndskonferanse ikke er gjennomført. De resterende søknadene inneholder ikke 

opplysninger om hvorvidt det er gjennomført forhåndskonferanse. Revisjonen vurderer det 

slik at dette ikke er i tråd med byggesaksforskriften § 5-4 bokstav l. 

 

Utformingen av det omsøkte tiltaket skal vises på tegninger og plassering av tiltaket skal vises 

på situasjonsplan. Hva som skal vises på tegninger, detaljeringsgrad og målestokk vil 

imidlertid avhenge av tiltaket. Normalt vil det være tilstrekkelig med fasade-, snitt- og 

plantegninger utført i normal detaljeringsgrad og målestokk 1:100. Revisjonens undersøkelse 

viser at det i ti av søknadene er vedlagt tegninger som viser utformingen (fasade-, snitt- og 

plantegninger) på de omsøkte tiltakene. I to av de ti søknadene var det imidlertid ikke vedlagt 

situasjonskart med plassering av tiltaket. Dette er ikke i tråd med forskriftens krav.  

Revisjonens undersøkelse viste videre at det i én av søknadene ikke er vedlagt tegninger og 

målsatt situasjonsplan. Av et av vedleggene til søknaden (Arbeidstilsynets samtykke til 

tiltaket) vises det imidlertid til både tegninger og situasjonsplan, slik at disse synes å være 

utarbeidet – men ikke vedlagt selve søknaden.  

 

Dersom man skal sette opp noe som krever byggetillatelse fra kommunen, skal man som 

hovedregel varsle naboene. Det finnes imidlertid unntak fra varslingsplikten: 

 

- Når tiltaket i liten grad berører interessene til naboer og gjenboere. 

- Når tiltaket omhandler innvendige arbeider. 

- Når det er stor avstand til naboer og gjenboere. 

- Når tiltaket er av mindre størrelse, og dermed ikke kan sees fra naboens eiendom.9 

 

Kommunen skal videre ha dokumentasjon på at naboene faktisk er varslet ved kvittering for at 

varselbrevene er sendt. Revisjonens undersøkelse viser at det i fem av søknadene var vedlagt 

kvittering for nabovarsel. Seks av søknadene hadde ikke dette vedlagt. Fire av disse 

omhandlet oppføring av fritidsbolig. Revisjonen legger til grunn at manglende nabovarsel i 

disse sakene skyldes at de er unntatt fra varslingsplikten av en eller flere av de ovennevnte 

grunnene. Én av søknadene gjaldt et mindre tiltak som ikke var søknadspliktig, og hadde 

heller ikke vedlagt kvittering for nabovarsel. I denne saken var det ikke krav om nabovarsel. 

 

Tillatelse eller uttalelse fra annen myndighet skal vedlegges søknaden dersom slik er 

innhentet og den har betydning for kommunens behandling av saken. Revisjonens 

undersøkelse viste at det i to av søknadene var innhentet og vedlagt tillatelse eller uttalelse fra 

annen myndighet enn kommunen selv. Revisjonen har ingen merknader til dette. De samme to 

søknadene hadde vedlagt gjennomføringsplan og erklæring om ansvarsrett. I begge sakene var 

dette påkrevd. Revisjonen har ingen merknader til dette. 

                                                 
9 https://dibk.no/bygge-selv/slik-varsler-du-naboene/nar-ma-du-sende-nabovarsel/  

https://dibk.no/bygge-selv/slik-varsler-du-naboene/nar-ma-du-sende-nabovarsel/


Nesseby kommune, 2017-2020, Behandling av reguleringsplaner og byggesaker 

 

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS  Side 13 

 

Oppsummering 

Samlet sett vurderer revisjonen det slik at de undersøkte søknadene i all hovedsak er i tråd 

med grunnleggende krav til form og innhold. Revisjonen vil imidlertid trekke fram at det i 

søknadene i liten grad opplyses om hvorvidt det er avholdt forhåndskonferanse, slik 

byggesaksforskriften stiller krav om.  

2.3.3 Vedtakets form og innhold 

Vedtakets form 

Forvaltningsloven § 23 fastslår at et enkeltvedtak skal være skriftlig, om dette av praktiske 

grunner ikke vil være særlig byrdefullt for forvaltningsorganet. Skriftlig form kan være 

byrdefull når et vedtak må treffes utendørs eller når det er tidsnød.10 God forvaltningsskikk 

tilsier at alle vedtak som treffes muntlig, blir bekreftet skriftlig. Skriftlighetskravet er 

begrunnet med at vedtakets innhold skal bli så klart og entydig som mulig. Et annet hensyn er 

å bevare notoritet omkring vedtakets innhold, slik at det i ettertid er mulig å konstatere den 

nøyaktige ordlyd.11 Uten skriftlige enkeltvedtak vil søkerne i praksis bli fratatt sine rettigheter 

til å kunne forfølge saken videre gjennom en klage. Revisjonens gjennomgang viser at det er 

fattet skriftlige vedtak i ni av 12 saker. I en av sakene omhandlet søknaden mindre tiltak som 

ikke var søknadspliktig, og det er følgelig ikke fattet vedtak på bakgrunn av søknaden. 

Revisjonen kan ikke utelate at kommunen faktisk har utarbeidet skriftlige vedtak i de to 

sakene der dette ikke forelå, men har ikke fått oversendt vedtakene som dokumenterer dette. 

Nesseby kommune tilfredsstiller i all hovedsak forvaltningslovens krav til vedtakets form i de 

undersøkte enkeltvedtakene. 
 

Vedtakets innhold 

Vedtaket bør være klart og tydelig og vedtaket bør inneholde opplysninger om hvem som har 

fattet vedtaket, hvem vedtaket gjelder, når vedtaket er fattet og hva vedtaket går ut på.  

Revisjonens gjennomgang viser at alle de undersøkte vedtakene inneholdt opplysninger om 

hvem som hadde fattet vedtaket. Videre viser gjennomgangen at åtte av vedtakene inneholdt 

opplysninger om hva vedtaket går ut på. Ett av vedtakene viste kun til tiltaket, uten at det var 

nærmere beskrevet hva dette er. Ni av vedtakene inneholdt opplysninger om når vedtaket var 

fattet. Revisjonen vurderer det slik at Nesseby kommune i all hovedsak tilfredsstiller 

forvaltningslovens krav til innhold i de undersøkte enkeltvedtakene.  

 

Oppsummering 

Nesseby kommune har i all hovedsak utarbeidet skriftlige vedtak i de undersøkte 

byggesakene. Revisjonen vurderer det dermed slik at de undersøkte enkeltvedtakene i all 

hovedsak er i tråd med forvaltningslovens krav til vedtakets form. Videre har revisjonen 

vurdert det slik at Nesseby kommune i all hovedsak tilfredsstiller forvaltningslovens krav til 

innhold i de undersøkte enkeltvedtakene. 

2.3.4 Begrunnelse for vedtaket 

For en part kan begrunnelse av vedtaket ha stor betydning. Særlig stor betydning kan 

begrunnelsen ha dersom parten ikke har fått medhold. Begrunnelsen gir en forklaring som kan 

gjøre det lettere for søker å forsone seg med avgjørelsen. Den kan også gjøre det lettere å 

bedømme muligheten for å få vedtaket endret ved klage eller annen måte.12 Som en generell 

retningslinje kan det sies at begrunnelsen bør være grundigere jo mer inngripende og alvorlig 

                                                 
10 Eckhoff, Torstein; Smith, Eivind (2006) Forvaltningsrett, s. 268. 
11 Woxholt, Geir (2009) Forvaltningsloven med kommentarer, s. 411. 
12 Eckhoff, Torstein; Smith, Eivind (2006) Forvaltningsrett, s. 269. 
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avgjørelsen er for parten.13 Også av hensyn til senere saker kan begrunnelse være nyttig, 

mange har varige forbindelser til et forvaltningsorgan og må stadig søke nye tillatelser. 

Begrunnelser forteller hva organet legger vekt på og dermed gis det innsikt i hvordan det bør 

søkes og hva det nytter å søke om. Det viktigeste argumentet mot begrunnelsesplikten er at 

den øker forvaltningens arbeidsbyrde.  

 

De faktiske forhold vedtaket bygger på 

Det er et krav etter forvaltningsloven at vedtak skal begrunnes.14 I bestemmelsen gjøres det til 

en plikt å nevne de faktiske forhold vedtaket bygger på. De fakta som er lagt til grunn, må 

framstilles så fullstendig at det er mulig for parten å forstå at lovens vilkår for å treffe vedtak 

er tilstede. Knytter vurderingen seg til skjønnsutøvelse, er det tilstrekkelig å gjengi så mye av 

faktum at det kan gi et rimelig grunnlag for å forstå hva skjønnsutøvelsen bygger på. Dersom 

noen av de relevante fakta er av en slik art at parten etter § 19 ikke har krav på å bli kjent med 

dem, trenger forvaltningen ikke nevne disse. Revisjonens undersøkelser viser at Nesseby 

kommune i ni av de undersøkte vedtakene viser til de faktiske forhold som vedtaket bygger 

på. Revisjonen vurderer det slik at Nesseby kommune i all hovedsak oppfyller lovens krav til 

begrunnelse i de undersøkte enkeltvedtakene. 

 

De regler vedtaket bygger på 

Forvaltningsloven § 25 første ledd slår fast at det i begrunnelsen «skal vises til de regler 

vedtaket bygger på».  Bestemmelsen gjelder dermed vedtakets rettslige begrunnelse. Kravet 

om henvisning gjelder alle rettsregler enten de er gitt i lov, forskrift eller annet. Unntak 

gjelder bare i de tilfeller parten kjenner reglene. Om parten har kjennskap til reglene er dette 

gjerne tydeliggjort gjennom søknad, kontakt med forvaltningsorganet e.l. For at unntaket skal 

kunne anvendes, må det være klart at parten ikke bare kjenner generelt til det regelsett som 

gjelder, men at søker har detaljkunnskap om den regel som vedtaket er bygget på.15 Det er 

etter revisjonens oppfatning sjelden at denne unntaksregelen får anvendelse. 

Revisjonens undersøkelser viser at Nesseby kommune viser til de regler vedtaket bygger på i 

åtte av de undersøkte enkeltvedtakene. Ett av vedtakene inneholdt ikke henvisning til 

regelverket. Dette er brudd på fvl. §25 første ledd. Revisjonen vurderer det slik at kommunens 

praksis i all hovedsak er i tråd med lovens krav. 

 

Gjengivelse av de regler vedtaket bygger på 

I den utstrekning det er nødvendig for å sette parten i stand til å forstå vedtaket, skal 

begrunnelsen også gjengi innholdet av reglene eller den problemstilling vedtaket bygger på. 

Revisjonen vil i denne sammenhengen påpeke at det avgjørende er at søkeren skal være klar 

over hvilket faktum som forvaltningen har lagt til grunn, og hvilke bestemmelser (hjemmel) 

som er lagt til grunn for vedtaket, og i varierende omfang hvordan bestemmelsen konkret er 

fortolket, dersom det er tolkingsspørsmål knyttet til rettsanvendelsen. Av forarbeidene til § 25 

framgår det at: «En naken henvisning til paragrafen vil ofte være til liten vegledning for 

parten, og i blant kan det derfor være god grunn til å sitere de aktuelle reglene eller gjengi 

innholdet av dem. Dette kommer til uttrykk i første ledd annet punktum. Overfor jurister eller 

andre som man kan rekne med har tilgang til reglene selv, vil imidlertid en henvisning være 

fullt tilstrekkelig.» Revisjonen tolker dette slik at hovedregelen er at bestemmelsens innhold 

skal gjengis.  Alternativt til gjengivelse av regler, kan den problemstilling som vedtaket 

bygger på, gjengis. Med dette menes at det skal framgå hvordan reglene er tolket i den 

konkrete sak. En gjengivelse av problemstillingen er ofte en mer opplysende 

                                                 
13 Woxholt, Geir (2009) Forvaltningsloven med kommentarer, s.  425. 
14 Se om begrunningsplikten i forvaltningsloven §§ 24, 25 og 26. 
15 Woxholt, Geir (2009) Forvaltningsloven med kommentarer, s. 426-427. 



Nesseby kommune, 2017-2020, Behandling av reguleringsplaner og byggesaker 

 

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS  Side 15 

 

begrunnelsesmåte enn å sitere regelverk mv. Særlig i forhold til ressurssvake parter og der 

vedtaket har budt på tvil, eller reglene er utpreget skjønnsmessige, bør forvaltningen gjøre 

rede for problemstillingen. Revisjonens undersøkelser viser at Nesseby kommune ikke gjengir 

bestemmelsens innhold i de undersøkte enkeltvedtakene. Revisjonen vurderer det dermed slik 

at Nesseby kommunes praksis ikke er i tråd med lovens krav i de undersøkte vedtakene. 

 

Oppsummering 

Samlet sett vurderer revisjonen det slik at Nesseby kommunes praksis i forhold til å begrunne 

vedtak i hovedsak er i tråd med forvaltningsloven og god forvaltningsskikk i de undersøkte 

sakene. Lovens krav er at vedtaket skal gjengi bestemmelsens innhold eller den 

problemstilling vedtaket bygger på. Revisjonen vurderer at de undersøkte underretningene fra 

Nesseby kommune i liten grad gjengir bestemmelsens innhold. 

2.3.5 Underretning 

Skriftlig underretning 

Partene skal underrettes om vedtaket. Forvaltningsloven § 27 slår fast at straks et vedtak er 

fattet, skal partene underrettes så snart som mulig. Det er det organet som har fattet vedtaket 

som skal sørge for at parten underrettes. Underretning er påkrevet for at parten skal bli kjent 

med vedtaket, og klagefristen løper derfor fra og med underretningen er mottatt. 

Underretningen er en egen rettshandling fra forvaltningens side og bør gjerne gjøres som et 

formelt brev. Dersom parten får vite om vedtaket på annen måte, så er det normalt uten 

betydning for de rettsvirkninger som følger av underretning. Det er et krav at underretningen 

skal være mottatt og kommet til partens kunnskap, for at vedtaket skal være meddelt.16  

Underretningen skal i hovedregelen være skriftlig, men kan gjøres muntlig dersom 

underretning er særlig byrdefullt eller saken haster. Underretning om vedtak kan noen ganger 

unnlates helt dersom den kan anses som åpenbart unødvendig og vedtaket ikke medfører 

skade eller ulempe for parten. I ni av vedtakene som revisjonen har gjennomgått har Nesseby 

kommune sendt skriftlig underretning til partene. I og med at vedtak og underretning er 

samme dokument, har det ikke vært mulig å fastslå hvor lang tid det har gått mellom vedtak 

og underretning. Nesseby kommunes praksis er i all hovedsak i tråd med forvaltningslovens 

krav om skriftlighet i de undersøkte underretningene. 

 

Opplysning om klageadgang 

Etter forvaltningsloven § 27 tredje ledd skal underretningen inneholde opplysning om 

klageadgang, klagefrist, klageorgan og klagemåte. At parten orienteres om klagemulighet er 

viktig for rettssikkerheten til den enkelte. I sivilombudsmannens praksis foreligger det flere 

uttalelser som kritiserer at parten ikke er blitt gitt underretting om klageadgangen. 17 

Revisjonens undersøkelser viser at Nesseby kommune i all hovedsak ikke opplyser om 

klageadgangen i underretningene slik forvaltningsloven stiller krav om. 

 

Retten til å se sakens dokumenter 

Videre skal det i underretningen opplyses om partens rett til å se sakens dokumenter.  

Dokumentinnsyn kan kreves hos vedtaks/klageorganet eller det nivå som har forberedt saken 

forutsatt at dokumentet finnes i vedkommende organs besittelse. Med dokument menes brev, 

rapporter, innstillinger, uttalelser, protokoller, utredninger, m.v. fra parter, offentlige 

myndigheter eller andre, som er skrevet i anledning den sak hvor parten er trukket inn. 

                                                 
16 Jf. høyesterettsdom Rt-1968-283. 
17 Woxholt, Geir (2009) Forvaltningsloven med kommentarer, s. 443. 
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En part har ikke krav på å gjøre seg kjent med dokument som vedkommende nivå har 

utarbeidet for sin interne saksforberedelse. Selv om en part ikke har krav på å gjøre seg kjent 

med et dokument etter disse bestemmelser, kan vedkommende likevel gis innsyn i 

dokumentet når regler om taushetsplikt ikke er til hinder for det (såkalt meroffentlighet). At 

parten opplyses om retten til å se sakens dokumenter vil ha særlig betydning i de tilfeller hvor 

parten vurderer å klage på vedtaket. Revisjonens undersøkelser viser at ingen av de 

undersøkte underretningene inneholdt opplysninger om retten til å se sakens dokumenter. 

Revisjonen vurderer det slik at Nesseby kommune ikke opplyser om retten til å se sakens 

dokumenter i de undersøkte underretningene. Dette er brudd på forvaltningsloven § 18 første 

ledd. 

 

Oppsummering 

Samlet sett vurderer revisjonen det slik at Nesseby kommune i all hovedsak etterlever 

forvaltningslovens krav til underretning om vedtak i de undersøkte sakene. Krav om 

skriftlighet etterleves i stor grad. At Nesseby kommune ikke informerer partene om 

klageadgangen og retten til å se sakens dokumenter er imidlertid brudd på forvaltningsloven 

§§ 27 tredje ledd og 18 første ledd. 

2.3.6 Arkivering 

Kommunen skal sikre at dokumenter som blir til som ledd i plan- og byggesaksarbeidet, har 

verdi som dokumentasjon eller er gjenstand for saksbehandling, blir arkivert. Revisjonen har i 

en avgrenset form vurdert kommunens etterlevelse av reglene for dokumentasjons- og 

arkivplikt ved å kontrollere om revisjonen har mottatt dokumenter i tråd med det som er 

etterspurt. Nesseby kommune har i all hovedsak framskaffet og oversendt alt av 

dokumentasjon som revisjonen har etterspurt i forbindelse med gjennomgangen av de utvalgte 

byggesakene. Revisjonen finner likevel grunn til å bemerke at det ikke foreligger 

dokumentasjon på vedtak i to av byggesakene. 

 

 Konklusjon 

Revisjonens undersøkelse viser at Nesseby kommunes behandling av byggesaker i all 

hovedsak er i tråd med regelverket. Undersøkelsen har imidlertid også avdekket svakheter på 

enkelte punkter i kommunens saksbehandling, herunder at: 

 

• Kommunen i liten grad har grunngitt årsaken til forsinket saksbehandling i de 

undersøkte sakene der dette er aktuelt. 

• Kommunens praksis for å sende foreløpig svar ikke har vært i samsvar med lovens 

krav i de undersøkte sakene. 

• Det i de undersøkte søknadene i liten grad opplyses om hvorvidt det er avholdt 

forhåndskonferanse. 

• De undersøkte vedtakene i liten grad gjengir bestemmelsen som vedtaket bygger på.  

• Kommunen ikke informerer partene om klageadgang og retten til å se sakens 

dokumenter.  
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 ER KOMMUNENS BEHANDLING AV 
REGULERINGSPLANER I TRÅD MED REGELVERKET? 

 Revisjonskriterier   

• Forslag til reguleringsplan skal sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn i 

minst seks uker. 

 

• Planforslaget skal gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier.  

 

• Direkte berørte parter i planområdet skal underrettes om forslag til reguleringsplan på 

en hensiktsmessig måte.  

 

• Kommuneadministrasjonen skal som hovedregel ha ferdigbehandlet 

reguleringsplanforslaget senest 12 uker etter at høringsfristen er ute. 

 

• Saksframlegget som ligger til grunn for kommunestyrets vedtak i reguleringsplansaker 

skal redegjøre for hvordan innkomne uttalelser og konsekvenser har vært vurdert, og 

hvilken betydning disse er tillagt. 

 

• Direkte berørte parter i planområdet skal underrettes særskilt ved brev om vedtatt plan. 

Underretningen skal inneholde opplysninger om klageadgangen og klagefrist.  

 

• Vedtatt reguleringsplan med planbeskrivelse skal kunngjøres i minst én avis som er 

alminnelig lest på stedet og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. 

 

• Kommunen skal sikre at dokumenter som blir til som ledd i plan- og 

byggesaksarbeidet, har verdi som dokumentasjon eller er gjenstand for 

saksbehandling, blir arkivert. 

 

 Data 

3.2.1 Høring og offentlig ettersyn 

Reguleringsplan for E6 Nyelv bru med tilstøtende veger  

Forslag til reguleringsplan ble sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn den 7. mars 

2016. Fristen for å komme med høringsuttalelse ble satt til 3. mai 2016, hvilket utgjør i 

overkant av åtte uker.  

 

Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn på følgende steder: 

 

- Nesseby kommune (hjemmeside samt rådhuset) 

- Statens vegvesen, Region Nord, Vadsø trafikkstasjon 

- Vegvesen.no 
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Videre ble planforslaget sendt på høring til følgende: 

 

- Unnjárgga Gielda/Nesseby kommune 

- Finnmark fylkeskommune 

- Fylkesmannen i Finnmark,  

- Landbruksdirektoratet 

- Finnmarkseiendommen 

- NVE 

- Sámediggi/Sametinget 

- Várnajárga/Varangerhalvøya reinbeiteområde 

- Fiskeridirektoratet 

- 25 private grunneiere/festere 

 

Reguleringsplan for Kollektivknutepunkt Varangerbotn 

Forslag til reguleringsplan ble sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn den 20. oktober 

2017. Fristen for å komme med høringsuttalelse ble satt til 1. desember 2017, hvilket utgjør 

seks uker. 

 

Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn på følgende steder: 

 

- Nesseby kommune (hjemmeside samt rådhuset) 

- Statens vegvesen, Region Nord, Vadsø trafikkstasjon 

- Vegvesen.no  

 

Videre ble planforslaget sendt på høring til følgende: 

 

- Unnjárgga Gielda/Nesseby kommune 

- Finnmark fylkeskommune 

- Fiskeridirektoratet 

- Fylkesmannen i Finnmark,  

- Landbruksdirektoratet avd. Alta 

- NVE – Region nord 

- Sametinget 

- Statskraft, region Nord-Norge 

- Varanger Kraftnett AS 

- Varnajarga/Varangerhalvøya reinbeiteområde 

- Én privat grunneier/fester 

3.2.2 Behandlingstid 

Å avgjøre når en sak er ferdigbehandlet vil bero på en konkret vurdering i den enkelte sak, og 

vil være en vurdering utført av kommunen selv. Antall høringssvar og hvilke konsekvenser 

høringssvarene får for reguleringsplanen, vil ha innvirkning på hvor lang tid administrasjonen 

behøver for å ferdigbehandle saken. Revisjonen har lagt til grunn at saken er ferdigbehandlet 

fra administrasjonens side når saksframlegget til kommunestyret er ferdigstilt.  

 

Reguleringsplan for E6 Nyelv bru med tilstøtende veger 

Fristen for å sende inn høringssvar på forslag til reguleringsplan var satt til 3. mai 2016. 

Saksframlegget til formannskapet og kommunestyret er datert 30. mai 2016. Dette utgjør en 

saksbehandlingstid på om lag fire uker.  
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Reguleringsplan for Kollektivknutepunkt Varangerbotn 

Fristen for å sende inn høringssvar på forslag til reguleringsplan var satt til 1. desember 2017. 

Saksframlegget til formannskapet og kommunestyret er datert 4. desember 2017. Dette utgjør 

en saksbehandlingstid på tre dager.  

3.2.3 Innhold i saksframlegg 

Det framgår av Nesseby kommunes Reglement for politiske og partssammensatte utvalg, 

delegasjonsreglement og godtgjørelser til folkevalgte § 2 at kommunestyret er kommunens 

høyeste organ, som treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov 

eller delegasjonsvedtak. Det framgår videre at kommunestyret blant annet skal avgjøre saker 

som gjelder reguleringsplaner, delplaner og handlingsprogrammer. Av dokumentet 

Videredelegering av rådmannens beslutningsmyndighet framgår funksjonsbeskrivelse for 

kommunens virksomhetsledere. Her framgår det at virksomhetsleder som utgangspunkt har 

ansvar for fullført saksbehandling innen virksomhetens ansvarsområde. Videre framgår det at 

virksomhetsleder utfører saksbehandling, utredninger og planarbeid pålagt av rådmannen.  

 

Kommunen har ikke utarbeidet reglement der konkrete krav til utforming av og innhold i 

saksframlegg framgår.  

 

Reguleringsplan for E6 Nyelv bru med tilstøtende veger 

Kommunestyret i Nesseby behandlet sak vedrørende reguleringsplan for E6 Nyelv bru med 

tilstøtende veger i kommunestyremøte 22. juni 2016 (sak 42/16). I saksframlegget med 

vedlegg er det redegjort for rådmannens innstilling i saken, samt formannskapets behandling 

og innstilling i saken. Deretter er det redegjort for bakgrunnen for saken og for planprosessen. 

Videre er innkomne merknader til planforslaget gjengitt, og det er redegjort for hvordan disse 

er vurdert. Det er også redegjort for konsekvenser knyttet til de konkrete 

innspillene/merknadene til planforslaget. Rådmannens innstilling i saken ble enstemmig 

vedtatt av kommunestyret. 

 

I saksframlegget er virksomhetsleder for tekniske tjenester oppført som saksbehandler.  

 

Reguleringsplan for Kollektivknutepunkt Varangerbotn 

Kommunestyret behandlet sak vedrørende detaljregulering for Kollektivknutepunkt 

Varangerbotn i kommunestyremøte 15. desember 2017 (sak 62/17). I saksframlegget er det 

redegjort for administrasjonssjefens innstilling, samt formannskapets behandling i saken. 

Saken ble lagt fram for kommunestyret uten innstilling fra formannskapet. I vedlegg til 

saksframlegget er det redegjort for bakgrunnen for saken og for planprosessen. Innkomne 

høringsuttalelser til planforslaget er gjengitt, og det er beskrevet hvordan de konkrete 

merknadene er vurdert og hvilke følger og konsekvenser disse kan/vil gi. Det er også 

redegjort for mulige alternative løsninger og konsekvenser i forbindelse med kommunestyrets 

behandling av saken. Kommunestyret vedtok administrasjonssjefens innstilling i saken, men 

la til at «Nesseby kommune ber Statens vegvesen i dialog med Varangerkroa se på muligheter 

for mindre justering av SGG1 fra E6 og vestover, samt tilrettelegge for parkering/adkomst for 

vogntog.» 

 

I saksframlegget er virksomhetsleder for tekniske tjenester oppført som saksbehandler.  
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3.2.4 Underretning om vedtak 

Reguleringsplan for E6 Nyelv bru med tilstøtende veger 

Det er ikke sendt melding om vedtak til berørte parter i forbindelse med vedtatt 

reguleringsplan for Nyelv bru med tilstøtende veger. 

 

Reguleringsplan for Kollektivknutepunkt Varangerbotn 

Nesseby kommune har sendt melding om vedtak i forbindelse med vedtatt reguleringsplan for 

Kollektivknutepunkt Varangerbotn. Underretningen er sendt som epost til Fylkesmannen i 

Finnmark, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Varanger Kraft og Finnmark 

fylkeskommune. I tillegg er underretningen om vedtak sendt til en privat grunneier i 

planområdet. I underretningen opplyses det om hva vedtaket gjelder, lovhjemmel, 

kommunestyrets vedtak i saken, samt hvilken del av gjeldende reguleringsplan for 

Varangerbotn den vedtatte planen vil erstatte. Videre opplyses det om klagefrist, 

framgangsmåte ved klage og klageinstans. Det er også vist til at eventuelle krav om erstatning 

eller innløsning etter pbl. § 15-2 og 15-3 må være skriftlig framsatt overfor kommunen innen 

tre år fra kunngjøring om vedtak. Vedlagt meldingen om vedtak er utskrift av 

kommunestyrets vedtak i saken, plankart, planbeskrivelse, planbestemmelser, og fagrapporter 

som omhandler henholdsvis landskapsarkitektur og geoteknikk.  

3.2.5 Kunngjøring av vedtatt plan 

Begge de vedtatte reguleringsplanene Kollektivknutepunkt Varangerbotn og Nyelv bru med 

tilstøtende veger ble kunngjort i avisa Finnmarken. Sistnevnte ble i tillegg kunngjort i avisene 

Ságat og Sør-Varanger avis. Av kunngjøringene framgår det hvilket område planen omfatter. 

Videre framgår klagefrist, framgangsmåte ved klage og klageinstans ved klage på vedtaket. 

Det er også vist til at plankart, planbestemmelser, beskrivelser og annen dokumentasjon er 

tilgjengelig på kommunens hjemmeside.   

3.2.6 Arkivering 

I forbindelse med undersøkelsen av de to reguleringsplanene ba revisjonen kommunen om å 

oversende alle dokumenter som vedrører prosessen etter at planforslaget foreligger.  

Kommunen har på bakgrunn av dette oversendt saksframlegg- og protokoller, 

planbeskrivelser, plankart, notater og korrespondanse (herunder merknader og innspill til 

planforslag). 

 

 Vurderinger 

3.3.1 Høring og offentlig ettersyn 

Forslag til reguleringsplan skal sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn i minst 

seks uker. Revisjonens undersøkelse viser at begge planforslagene ble sendt på høring med 

svarfrister som er i samsvar med lovkravet. Revisjonens undersøkelse viser videre at begge 

planforslagene ble lagt ut til offentlig ettersyn på rådhuset, kommunens og vegvesenets 

hjemmesider samt på Vadsø trafikkstasjon (Statens vegvesen). Dette er i tråd med pbl. § 12-

10 andre ledd.  

 

Planforslaget skal gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Revisjonens undersøkelse 

viser at begge planforslagene ble gjort tilgjengelig på Nesseby kommunes hjemmeside samt 

Statens vegvesen sine hjemmesider. Dette er i tråd med pbl. § 12-10 første ledd.  
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Direkte berørte parter i planområdet skal underrettes om forslag til reguleringsplan på en 

hensiktsmessig måte. Revisjonens undersøkelse viser at begge planforslagene ble sendt på 

høring til offentlige instanser og registrerte grunneiere og festere som var direkte berørt av 

planforslaget, samt til aktører med interesse i saken, i samsvar med pbl. § 12-10.  

3.3.2 Behandlingstid 

Kommuneadministrasjonen skal som hovedregel ha ferdigbehandlet reguleringsplanforslaget 

senest 12 uker etter at høringsfristen er ute. Revisjonen har lagt til grunn at plansaken er 

ferdigbehandlet fra administrasjonens side når saksframlegget til kommunestyret er ferdigstilt. 

Begge planforslagene var ferdigbehandlet for vedtak innen fristen som framgår av pbl. § 12-

10 fjerde ledd. Revisjonen har ingen merknader til dette.  

3.3.3 Innhold i saksframlegg 

Saksframlegget som ligger til grunn for kommunestyrets vedtak i reguleringsplansaker skal 

redegjøre for hvordan innkomne uttalelser og konsekvenser har vært vurdert, og hvilken 

betydning disse er tillagt. Revisjonens undersøkelse viser at begge de undersøkte 

saksframleggene har redegjort for høringsuttalelser og merknader, for hvordan 

administrasjonen har vurdert merknadene og eventuelle konsekvenser, samt for hvilken 

betydning administrasjonen har tillagt høringsuttalelsene og merknadene til planforslagene. 

Dette er i samsvar med pbl. § 12-12 første ledd.  

3.3.4 Underretning om vedtak 

Når reguleringsplanen er vedtatt av kommunestyret, skal registrerte grunneiere og festere i 

planområdet, og så vidt mulig andre rettighetshavere og naboer, når de blir direkte berørt, 

underrettes særskilt ved brev. Med naboer menes også gjenboere. Brevet skal 

inneholde opplysning om vedtak, klageadgang og klagefrist. Det kan i tillegg være 

hensiktsmessig å opplyse om mulighet for innløsning og erstatning der det er aktuelt. 

Revisjonens undersøkelse viser at Nesseby kommune har sendt melding om vedtak 

vedrørende reguleringsplan for Kollektivknutepunkt Varangerbotn i form av epost til tre 

offentlige instanser, herunder fylkesmannen, fylkeskommunen og NVE. Eposten ble også 

sendt til et kraftselskap og en privat grunneier i planområdet. Revisjonen vurderer det slik at 

Nesseby kommune har underrettet direkte berørte parter i planområdet slik pbl. § 12-12 fjerde 

ledd stiller krav om. Partene er imidlertid ikke underrettet i den form som bestemmelsen 

angir. I lovforarbeidene til bestemmelsen er det presisert at plikten til å gi underretning 

gjennom særskilt brev gjelder direkte berørte, dvs. de som har uttalt seg tidligere eller som er 

klart berørt av vedtaket. Revisjonen vurderer det slik at underretningsformen ikke er i samsvar 

med pbl. § 12-12 fjerde ledd, da mottakerne av eposten er direkte berørte av vedtaket og 

dermed skulle vært underrettet ved særskilt brev. 

 

Revisjonen har videre funnet at det ikke er sendt melding om vedtak til berørte parter i 

forbindelse med vedtatt reguleringsplan for Nyelv bru med tilstøtende veger. Dette er brudd på 

pbl. § 12-12 fjerde ledd. 

3.3.5 Kunngjøring av vedtatt plan 

Vedtatt reguleringsplan med planbeskrivelse skal kunngjøres i minst én avis som er 

alminnelig lest på stedet og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Revisjonens 

undersøkelse viser at begge de vedtatte planene ble kunngjort i flere lokalaviser. Videre ble 

reguleringsplanene gjort tilgjengelige på kommunens og vegvesenets hjemmesider. 
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Kommunens praksis for kunngjøring av vedtatte reguleringsplaner er dermed i tråd med pbl. § 

12-12 femte ledd. 

3.3.6 Arkivering 

Kommunen skal sikre at dokumenter som blir til som ledd i plan- og byggesaksarbeidet, har 

verdi som dokumentasjon eller er gjenstand for saksbehandling, blir arkivert, jf. arkivlova § 6 

og arkivforskriften § 2. Revisjonen har i en avgrenset form videre vurdert kommunens 

etterlevelse av regler for dokumentasjons- og arkivplikt ved å kontrollere om revisjonen har 

mottatt dokumenter i tråd med det som ble etterspurt. Nesseby kommune har framskaffet og 

oversendt alt av dokumentasjon som revisjonen har etterspurt i forbindelse med 

gjennomgangen av de to reguleringsplanene. Revisjonen har ingen merknader til dette. 

 

 Konklusjon 

Revisjonens undersøkelse viser at Nesseby kommunes behandling av reguleringsplaner i all 

hovedsak er i tråd med regelverket. Revisjonen finner imidlertid grunn til å bemerke at 

kommunen ikke fullt ut har underrettet direkte berørte parter i planområdet om vedtatt 

reguleringsplan i tråd med lovkrav.  
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 KONKLUSJONER 

 Er kommunens behandling av byggesaker i tråd med 
regelverket? 

Revisjonens undersøkelse viser at Nesseby kommunes behandling av byggesaker i all 

hovedsak er i tråd med regelverket. Undersøkelsen har imidlertid også avdekket svakheter på 

enkelte punkter i kommunens saksbehandling, herunder at: 

 

• Kommunen i liten grad har grunngitt årsaken til forsinket saksbehandling i de 

undersøkte sakene der dette er aktuelt. 

• Kommunens praksis for å sende foreløpig svar ikke har vært i samsvar med lovens 

krav i de undersøkte sakene. 

• Det i de undersøkte søknadene i liten grad opplyses om hvorvidt det er avholdt 

forhåndskonferanse. 

• De undersøkte vedtakene i liten grad gjengir bestemmelsen som vedtaket bygger på.  

• Kommunen ikke har informert partene om klageadgang og retten til å se sakens 

dokumenter i de undersøkte vedtakene. 

 

 Er kommunens behandling av reguleringsplaner i tråd med 
regelverket? 

Revisjonens undersøkelse viser at Nesseby kommunes behandling av reguleringsplaner i all 

hovedsak er i tråd med regelverket. Revisjonen finner imidlertid grunn til å bemerke at 

kommunen ikke fullt ut har underrettet direkte berørte parter i planområdet om vedtatt 

reguleringsplan i tråd med lovkrav. 
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 ANBEFALINGER 

Med bakgrunn i hovedfunnene som er gjort i denne undersøkelsen vil revisjonen anbefale at 

Nesseby kommune iverksetter tiltak som sikrer at grunnleggende krav til saksbehandling av 

byggesaker og reguleringsplaner blir etterlevd, herunder: 

 

• Sender foreløpig svar dersom en henvendelse ikke kan besvares innen én måned etter 

at den er mottatt. I disse tilfellene må kommunen også oppgi årsaken til forsinkelsen.  

 

• Stiller krav om at det i søknaden skal opplyses om hvorvidt det er avholdt 

forhåndskonferanse. 

 

• Sørger for at enkeltvedtak inneholder gjengivelse av innholdet i bestemmelsen(e) som 

vedtaket bygger på. 

  

• Sørger for at det i underretninger om vedtak opplyses om klageadgang.  

 

• Sørger for at det i underretninger om vedtak opplyses om partens rett til å se sakens 

dokumenter. 

 

• Sørger for at direkte berørte parter i planområdet blir underrettet gjennom særskilt 

brev om vedtatt reguleringsplan. 
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VEDLEGG 1: RÅDMANNENS KOMMENTARER 

Rapporten ble sendt på høring til konstituert administrasjonssjef den 12. oktober 2018. 

Revisjonen mottok administrasjonssjefens uttalelse til rapporten per epost den 19. oktober 

2018. Administrasjonssjefens uttalelse er som følger: 

 

«Det vises til rapport om forvaltningsrevisjon fra Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS om 

behandling av reguleringsplaner og byggesaker i Nesseby kommune. Konstituert 

administrasjonssjef har gått gjennom forvaltningsrapporten med virksomhetsleder ved 

teknisk. 

 

Revisjonens undersøkelse viser at Nesseby kommunes behandling av byggesaker i all 

hovedsak er i tråd med regelverket. Revisjonen har avdekket svakheter i enkelte punkter av 

saksbehandlingen.  

 

Ifht til momentene det siktes til, ved behandling av byggesaker, så erkjennes det fra 

kommunens side at enkelte deler av saksbehandlingen ikke er i tråd med lovens krav. En 

viktig årsak dette er at det ikke er utarbeidet gode nok rutiner for saksbehandlingen av disse 

sakene, og at saksbehandlingssystemet ikke hadde oppdatert maler om blant annet 

klageadgang.  

En del av det revisjonen påpeker er allerede forbedret, men at saksbehandlingsrutiner for 

disse sakene vil bli gjennomgått grundigere og revidert. Det vil også bli vurdert hvordan det 

kan lages sjekklister, som kan integreres i saksbehandlingssystemet, slik at rutiner blir fulgt 

tilfredsstillende.  Det må også lages rutiner for forhåndskonferanser, og sikre dokumentasjon 

for disse. Virksomhetsleder ved teknisk opplyser at det ofte er avholdt forhåndskonferanse, 

men at det sjeldent er laget notater som blir registrert i saksbehandlingssystemet. 

 

Revisjonens undersøkelse viser at Nesseby kommunes behandling av reguleringsplaner i all 

hovedsak er i tråd med regelverket. Revisjonen finner imidlertid grunn til å bemerke at 

kommunen ikke fullt ut har underrettet direkte berørte parter i planområdet om vedtatt 

reguleringsplan i tråd med lovkrav. 

 

Ifht underretning av berørte parter i behandling av reguleringsplaner, så erkjennes det at 

lovens krav til underretning av direkte berørte parter ikke er innenfor lovkravet. Dette tas til 

etterretning og også her gjennomgås saksbehandlingsrutiner og gjeldende maler i 

saksbehandlingssystemet.» 
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VEDLEGG 2: REVISJONSKRITERIER 

Det framgår av plan- og bygningsloven at kommunene skal ha planer for bruk og vern av 

tilnærmet alle kommunale arealer og ressurser. Loven regulerer nesten all plan- og 

bygningsaktivitet, og kommunen er pålagt omfattende oppgaver som myndighetsutøver. Et av 

formålene med plan- og bygningsloven er å sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for 

alle berørte interesser og myndigheter, jf. plan- og bygningsloven § 1-1. Loven har en rekke 

bestemmelser som omhandler saksgangen i plan- og byggesaker.  

 

De aller fleste vedtakene som fattes etter plan- og bygningsloven er enkeltvedtak, jf. 

forvaltningsloven § 2 og plan- og bygningsloven § 1-9. Enkeltvedtak gir berørte parter 

særskilte rettigheter til medvirkning, innsyn og klage, jf. forvaltningsloven kap. 4 og 5.  

 

Behandling av byggesaker 

 

Plan- og bygningsloven § 1-6 første ledd definerer hva som menes med tiltak etter loven både 

i sammenheng med byggesak og plansak. I henhold til bestemmelsen defineres tiltak som 

«oppføring, riving, endring, herunder fasadeendringer, endret bruk og andre tiltak knyttet til 

bygninger, konstruksjoner og anlegg, samt terrenginngrep og opprettelse og endring av 

eiendom». Byggesaksbehandling er betegnelsen på kommunens arbeid med en søknad fram til 

og med vedtaket er fattet. Denne saksbehandlingen skal følge nærmere bestemte 

saksbehandlingsregler. I denne undersøkelsen vil revisjonen se nærmere på sentrale 

saksbehandlingsregler som følger av blant annet plan- og bygningslovens fjerde del 

(byggesaksdelen). Byggesaksdelen omhandler både prosessen som tiltakene skal følge og de 

materielle kravene som skal oppfylles.18 I denne undersøkelsen vil særlig bestemmelsene om 

prosessen være sentrale. 

 

Plan- og bygningsloven pålegger både tiltakshaver og kommunen plikter i forbindelse med 

iverksetting av byggetiltak. Tiltakshaver plikter å sende søknad om tiltaket inn til kommunen 

slik at kommunen får anledning til å vurdere tiltaket. Hensikten er å hindre at tiltak 

gjennomføres i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av lov. Når kommunen mottar 

tiltakshavers søknad, må den vurdere om søknaden er fullstendig. Det vil si at kommunen må 

kontrollere at nødvendig dokumentasjon, erklæringer med videre foreligger. Kommunen skal 

ikke vurdere om tiltaket er i samsvar med tekniske krav etter plan- og bygningsloven eller 

etter teknisk forskrift. Kommunen må ferdigbehandle søknadene innenfor de 

maksimumsfristene som fremgår av plan- og bygningsloven med forskrift, og vedtaket må 

utformes i samsvar med forvaltningslovens krav til vedtakets innhold. 

 

Søknadstyper  

Plan- og bygningsloven (pbl.) § 20-1 omhandler tiltak hvor søknad, prosjektering, utførelse og 

kontroll skal gjøres av foretak med ansvarsrett.19 Pbl. § 20-2 gjelder tiltak hvor det ikke er 

                                                 
18 Prop. 91 L (2011-2012) 
19 Ansvar i plan- og bygningslovens forstand innebærer at foretaket skal innestå direkte overfor 

bygningsmyndighetene for at kravene i lov og forskrift er oppfylt. Dette gjelder med hensyn til både formelle og 

materielle krav til aktiviteter foretaket har søkt om og fått godkjent ansvar for. Ansvar betyr her at en oppgave 

skal utføres i tråd med lovgivningen og den gitte tillatelsen samt at manglende eller feil gjennomføring kan 

følges opp med pålegg og sanksjoner. Ansvaret er en direkte linje mellom ansvarlig aktør og 

bygningsmyndighetene; det forutsetter rolleforståelse og kompetanse, og er basert på tillit. På den annen side er 



Nesseby kommune, 2017-2020, Behandling av reguleringsplaner og byggesaker 

 

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS  Side 28 

 

krav om at tiltakshaver bistås av fagkyndige foretak med ansvarsrett, hvor tiltakshaver selv 

kan stå for søknad, prosjektering og utførelse. Dette er ikke til hinder for at tiltakshaver lar 

oppgavene utføres av andre på sine vegne, men vedkommende har selv ansvaret.  

 

Saksbehandlingsfrister  

Pbl. § 21-7 omhandler frister for kommunens saksbehandling av byggesøknader, og angir 

rettsvirkningene av kommunens overskridelse av fristene. I henhold til pbl. § 21-7 første ledd 

skal kommunen avgjøre søknad om tillatelse innen 12 uker etter at fullstendig søknad 

foreligger, med mindre annet følger av bestemmelsens andre eller tredje ledd. Fristen på 12 

uker gjelder søknad om tillatelse til tiltak etter § 20-2, samt søknad om rammetillatelse. 

Saksbehandlingsfristen gjelder også for søknader der det må dispenseres fra plan eller 

planbestemmelser. Denne fristen løper imidlertid ikke i den tiden søknaden ligger til uttalelse 

hos regionale og statlige myndigheter. Av pbl. § 21-7 framgår det hvilke saker kommunen må 

avgjøre innen tre uker. Treukersfristen gjelder for det første ved søknad om tillatelse etter § 

20-3 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 

uttalelser fra annen myndighet ikke er nødvendig.» Dersom kommunen ikke har avgjort saken 

innen fristens utløp, regnes tillatelse som gitt. Fristen gjelder også for søknad om tillatelse til 

tiltak etter § 20-4 der tiltaket er «i samsvar med bestemmelser gitt eller i medhold av denne 

lov, og ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet ikke er nødvendig».  

 

Byggesaksforskriften § 7-2 inneholder regler for beregning og forlengelse av frist. Tidsfristen 

gjelder fra søknad er mottatt av kommunen og til vedtak er sendt, men bestemmelsen slår fast 

at fristene kan forlenges med den tid som medgår til feilretting eller supplering av 

opplysninger. Det vil si at perioden fra kommunen sender melding til søker/tiltakshaver om at 

søknaden er mangelfull/inneholder feil opplysninger inntil fullstendig søknad foreligger hos 

kommunen, ikke skal medregnes i saksbehandlingstiden.  

 

Byggesaksforskriften § 7-3 gir kommunen anledning til å forlenge fristen for å behandle 

søknader dersom saken er særlig komplisert, krever ekstra politisk avklaring, eller krever 

tillatelse eller samtykke fra andre myndigheter etter pbl. § 21-5. Ny frist skal i slike tilfeller 

meddeles tiltakshaver og ansvarlig søker så snart det er klart at fristen vil bli overskredet.  

 

Pbl. § 21-5 første ledd gir kommunen mulighet til å vente med å avgjøre saken i tilfeller der 

tiltaket er betinget av samtykke eller avgjørelse fra annen myndighet, eller planer for tiltaket 

skal legges fram for slik myndighet. Kommunen kan eventuelt gi rammetillatelse innenfor sitt 

myndighetsområde, med forbehold om at igangsettingstillatelse ikke vil bli gitt før forholdet 

til andre myndigheter er brakt i orden, jf. § 21-4 fjerde ledd. Kommunen skal i nevnte tilfeller 

forelegge saken for myndigheter som følger av forskrift hvis ikke avgjørelse eller uttalelse er 

innhentet på forhånd. Pbl. § 21-5 tredje ledd gir andre myndigheter en frist på 4 uker fra 

oversendelse til de må fatte avgjørelse eller avgi uttalelse. I særlige tilfeller kan kommunen 

forlenge fristen før denne er utløpt. Når tiltaket ikke er betinget av tillatelse eller samtykke fra 

andre myndigheter, kan saken avgjøres når fristen er ute.  

 

Av pbl. § 21-4 første ledd følger det at når søknaden er fullstendig, skal kommunen snarest 

mulig og senest innen den frist som framgår av § 21-7, gi skriftlig underretning om vedtaket 

til søker og de som har merknader. Det følger også av pbl. § 21-4 fjerde ledd og 

forvaltningsloven § 27 første ledd (underretning om vedtaket) at kommunen, ved det 

                                                 
kommunene gitt større sanksjonsmuligheter som følge av, eller som kompensasjon for, større vekt på 

egenkontroll, egenerklæring og tillit, jf. Ot.prp. nr. 45 (2007-2008), s. 121. 
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forvaltningsorganet som har truffet vedtaket, straks skal gi partene skriftlig underretning om 

vedtaket.  

 

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.20 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 

heller ikke så lenge den eventuelle 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 

lovforarbeidene21 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.  

 

 

                                                 
20 Woxholt, Geir (1999) Forvaltningsloven med kommentarer, s. 184-185. 
21 Ot.prp.nr. 38 (1964-1965), s. 77. 
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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.22 

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. 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. 

fvl. § 25 andre ledd, samt 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 skal være skriftlig. I fvl. § 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. 

 

Behandling av reguleringsplaner  

 

En reguleringsplan er et arealplankart med tilhørende bestemmelser som fastlegger bruk, 

flerbruk og vern i bestemte områder, og som gir grunnlag for avklaring av hvilke bygge- og 

anleggstiltak som kan gjennomføres i planområdet. Det skal alltid foreligge en 

reguleringsplan før det gis tillatelse til større bygge- og anleggsarbeider og andre tiltak som 

kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, jf. plan- og bygningsloven § 12-1. 

Reguleringsplaner deles inn i områderegulering og detaljregulering, jf. plan og 

bygningsloven §§ 12-2 og 12-3. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i 2017 

utgitt en veileder som omhandler reguleringsplaner. I henhold til veilederen vil valg av 

reguleringsplantype avhenge av ønsket detaljeringsgrad og formålet med planen. Dersom 

planen skal avklare forutsetningene for et konkret, avgrenset prosjekt, vil detaljregulering 

være godt egnet. Skal planen avklare arealbruk og viktige sammenhenger i et større område, 

vil områderegulering være godt egnet. Krav til innhold og saksgang i en reguleringsplan er 

nedfelt i plan- og bygningsloven kap. 12. I følge Reguleringsplanveilederen kan 

planprosessen deles i tre hovedtrinn.23  

  

                                                 
22 Woxholt, Geir (4.  utgave 2009) Forvaltningsloven med kommentarer, s. 411-412. 
23 Oversikten inneholder både lovpålagte prosesskrav, og anbefalte arbeidstrinn. 
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I denne forvaltningsrevisjonen vil fokuset ligge på det tredje hovedtrinnet; planforslag og 

planbehandling. 

 

1. Oppstart  

2. Utredninger og planløsninger 

3. Planforslag og planbehandling 

• Forslagstiller skal utarbeide forslag til reguleringsplan med plankart og 

planbestemmelser. 

• Planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i minst 6 uker. 

Berørte parter skal særskilt underrettes. 

• Kommunestyret skal treffe vedtak senest 12 uker etter at planforslaget er 

ferdigbehandlet. 

• Private planforslag skal behandles av kommunen innen 12 uker, om ikke annet 

er avtalt med forslagsstiller. Dersom kommunen ikke vil fremme forslaget, 

skal forslagstilleren gjøres skriftlig kjent med dette innen 3 uker. Er forslaget i 

tråd med kommuneplanen eller en områdereguleringsplan, kan forslagstilleren 

kreve at planen legges fram for kommunestyret. 

• Kunngjøre planen.  

 

Når høringsfristen utløper, tar kommunen saken opp til behandling med de merknader som er 

kommet inn. Forslaget bør være ferdigbehandlet av administrasjonen innen tolv uker, jf. plan- 

og bygningsloven § 12-10. Imidlertid kan fristen forlenges med ytterligere seks uker dersom 

det er nødvendig i store og kompliserte saker og der det er behov for ytterligere avklaring mv. 

Når forslag til reguleringsplan er ferdigbehandlet, legges det fram for kommunestyret som 

fatter vedtak i saken. Av saksframlegget skal det framgå hvordan innkomne uttalelser til 

planforslaget og konsekvensene av planen har vært vurdert, og hvilken betydning disse er 

tillagt. Kommunestyret må treffe vedtak senest tolv uker etter at planforslaget er 

ferdigbehandlet, jf. plan- og bygningsloven § 12-12. Er kommunestyret ikke enig i forslaget, 

kan det sende saken tilbake til ny behandling. Det kan gis retningslinjer for det videre arbeid 

med planen. 

 

Når planen er vedtatt, skal registrerte grunneiere og festere i planområdet, og så vidt mulig 

andre rettighetshavere i planområdet og naboer til planområdet, når de blir direkte berørt 

underrettes særskilt ved brev. Underretningen skal inneholde opplysninger om klageadgang 

og frist for klage, jf. pbl. § 12-12 og fvl. § 29. Videre skal planen, med planbeskrivelse, 

kunngjøres i «minst én avis som er alminnelig lest på stedet og gjøres tilgjengelig gjennom 

elektroniske medier». 

 

Arkivverdig materiale 

 

Av arkivlova § 6 følger det at offentlige organer plikter å ha arkiv som skal være ordnet slik at 

dokumentene er sikret som informasjonskilde for samtid og ettertid. Bestemmelsen slår fast at 

offentlige organer har plikt til å arkivere alle dokumenter som blir til som ledd i 

virksomheten, har verdi som dokumentasjon eller er gjenstand for saksbehandling. 

Arkivplikten omfatter både inn- og utgående brev og interne notater, og er med andre ord mer 

omfattende enn journalplikten. Videre skal arkivmaterialet være tilgjengelig, ikke bare for 

organet selv, men også for tilsynsorganer, for kontroll fra de folkevalgte og for innsyn fra 

allmennheten.  
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På bakgrunn av det som er nevnt i det ovenstående kan det utledes følgende revisjonskriterier: 

 

Behandling av byggesaker 

 

• 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. Det skal gis foreløpig svar dersom en henvendelse ikke kan besvares 

innen 1 måned etter at den er mottatt. 

 

• Søknad om tillatelse skal være skriftlig og undertegnet av tiltakshaver og søker. 

 

• Søknaden skal gi de opplysninger som er nødvendige for at kommunen skal kunne gi 

tillatelse til tiltaket. 

 

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

 

• Vedtaket skal begrunnes. Begrunnelsen skal vise til de regler som vedtaket bygger på. 

Normalt skal begrunnelsen også gjengi innholdet i reglene.  

 

• Det skal sendes skriftlig underretning om vedtaket.  

 

• Underretningen skal inneholde opplysninger om partenes rettigheter (klagerett med 

mer). 
 

• Kommunen skal sikre at dokumenter som blir til som ledd i plan- og 

byggesaksarbeidet, har verdi som dokumentasjon eller er gjenstand for 

saksbehandling, blir arkivert. 

 

Behandling av reguleringsplaner 

 

• Forslag til reguleringsplan skal sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn i 

minst seks uker. 

 

• Planforslaget skal gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier.  

 

• Direkte berørte parter i planområdet skal underrettes om forslag til reguleringsplan på 

en hensiktsmessig måte.  

 

• Kommuneadministrasjonen skal som hovedregel ha ferdigbehandlet 

reguleringsplanforslaget senest 12 uker etter at høringsfristen er ute. 

 

• Saksframlegget som ligger til grunn for kommunestyrets vedtak i reguleringsplansaker 

skal redegjøre for hvordan innkomne uttalelser og konsekvenser har vært vurdert, og 

hvilken betydning disse er tillagt. 

 

• Direkte berørte parter i planområdet skal underrettes særskilt ved brev om vedtatt plan. 

Underretningen skal inneholde opplysninger om klageadgangen og klagefrist.  
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• Vedtatt reguleringsplan med planbeskrivelse skal kunngjøres i minst én avis som er 

alminnelig lest på stedet og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. 

 

• Kommunen skal sikre at dokumenter som blir til som ledd i plan- og 

byggesaksarbeidet, har verdi som dokumentasjon eller er gjenstand for 

saksbehandling, blir arkivert. 

 
 
Tabell 6: Koblingsskjema – Revisjonskriterier 

 
Problemstillinger Revisjonskriterier Kilder til 

revisjonskriterier 

 

Er kommunens 

saksbehandling av 

byggesaker i tråd med 

regelverket? 

 

 

• Søknad om tillatelse skal være skriftlig og 

undertegnet av tiltakshaver og søker. 

 

• Vedtaket skal være skriftlig og angi hva det går ut 

på. 

 

• Vedtaket skal begrunnes. Begrunnelsen skal vise 

til de regler som vedtaket bygger på. Normalt skal 

begrunnelsen også gjengi innholdet i reglene.  

 

• Det skal sendes skriftlig underretning om 

vedtaket.  

 

• Underretningen skal inneholde opplysninger om 

partenes rettigheter (klagerett med mer). 

 

 

• 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 og 

byggesaksforskriften 

 

• Kommunen skal sikre at dokumenter som blir til 

som ledd i plan- og byggesaksarbeidet, har verdi 

som dokumentasjon eller er gjenstand for 

saksbehandling, blir arkivert. 

 

 

 

Pbl. § 21-2 

 

 

Fvl. § 23 

 

 

Fvl. §§ 24 og 25 

 

 

 

Pbl. § 21-4 og fvl. § 27 

 

 

Fvl. § 27 

 

 

 

Fvl. § 11 a 

Pbl. §§ 21-4 og 21-7 

Byggesaksforsk. kap 7 

 

 

 

Arkivlova § 6 

 

 

Er kommunens 

saksbehandling av 

reguleringsplaner i 

tråd med regelverket? 

 

 

 

• Forslag til reguleringsplan skal sendes ut på 

høring og legges ut til offentlig ettersyn i minst 

seks uker. 

 

• Planforslaget skal gjøres tilgjengelig gjennom 

elektroniske medier.  

 

• Direkte berørte parter i planområdet skal 

underrettes om forslag til reguleringsplan på en 

hensiktsmessig måte.  

 

 

 

 

Pbl. § 12-10 

 

 

 

Pbl. § 12-10 

 

 

Pbl. § 12-10 
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• Kommuneadministrasjonen skal som hovedregel 

ha ferdigbehandlet reguleringsplanforslaget 

senest 12 uker etter at høringsfristen er ute. 

 

• Saksframlegget som ligger til grunn for 

kommunestyrets vedtak i reguleringsplansaker 

skal redegjøre for hvordan innkomne uttalelser og 

konsekvenser har vært vurdert, og hvilken 

betydning disse er tillagt. 

 

• Direkte berørte parter i planområdet skal 

underrettes særskilt ved brev om vedtatt plan. 

Underretningen skal inneholde opplysninger om 

klageadgangen og klagefrist.  

 

• Vedtatt reguleringsplan med planbeskrivelse skal 

kunngjøres i minst én avis som er alminnelig lest 

på stedet og gjøres tilgjengelig gjennom 

elektroniske medier. 

 

• Kommunen skal sikre at dokumenter som blir til 

som ledd i plan- og byggesaksarbeidet, har verdi 

som dokumentasjon eller er gjenstand for 

saksbehandling, blir arkivert. 

 

 

 

Pbl. § 12-10 

 

 

 

Pbl. § 12-12 

 

 

 

 

 

Pbl. § 12-12 

 

 

 

 

Pbl. § 12-12 

 

 

 

 

Arkivlova § 6 
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VEDLEGG 3: METODE OG GJENNOMFØRING 

Generelt om forvaltningsrevisjon 
 
Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave. Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre 

systematiske vurderinger av kommunens/fylkeskommunens økonomi, produktivitet, 

måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger.  

Herunder om: 

a) forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med 

kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger,  

b) forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på 

området,  

c) regelverket etterleves,  

d) forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige,  

e) beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med offentlige 

utredningskrav,  

f) resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets eller fylkestingets forutsetninger 

og/ eller om resultatene for virksomheten er nådd.  

 

Formålet med forvaltningsrevisjon er å bidra til: 

• økt produktivitet, effektivitet og måloppnåelse  

• at kommunal virksomhet drives i samsvar med regelverket  

• å skaffe fram informasjon som gir grunnlag for kommunestyrets/fylkestingets tilsyn med 

forvaltningen   

 

Det er kontrollutvalget i den enkelte kommune/fylkeskommune som skal påse at 

kommunens/fylkeskommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon. 

Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring av 

forvaltningsrevisjon, som skal vedtas av kommunestyret/fylkestinget.  

 

Det er kommunens/fylkeskommunens revisor som gjennomfører selve forvaltningsrevisjonen. 

Utførelsen skal skje i tråd med god kommunal revisjonsskikk, herunder RSK 001 Standard for 

forvaltningsrevisjon (vedtatt av styret i Norges kommunerevisorforbund).  

 

Sluttproduktet i hver forvaltningsrevisjon er en rapport som oversendes til behandling i 

kommunens/fylkeskommunens kontrollutvalg. Kontrollutvalget rapporterer videre til 

kommunestyret/fylkestinget om de gjennomførte prosjektene.  

 

 

Bestilling fra kontrollutvalget 
 

Revisor må gjennomføre forvaltningsrevisjonen i samsvar med kontrollutvalgets bestilling.24 

 

 

                                                 
24 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, pkt. 10. 
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Kontrollutvalget i Nesseby kommune vedtok den 22. mars 2018 (sak 07/18) oppstart av 

prosjektet med følgende problemstillinger: 

 

1. Er kommunens saksbehandling av byggesaker i tråd med regelverket? 

2. Er kommunens saksbehandling av reguleringsplaner i tråd med regelverket? 

 

Oppstart 
 

Revisor skal sende oppstartsbrev til administrasjonssjefen så tidlig som mulig i prosjektet.25 

 

Revisjonen sendte oppstartsbrev til rådmannen i Nesseby kommune den 16. april 2018. 

Rådmannen utpekte virksomhetsleder ved tekniske tjenester som kontaktperson for prosjektet.  

 

Det ble ikke avholdt oppstartsmøte før oppstarten av forvaltningsrevisjonsprosjektet. 

 

 

Datainnsamling 
 

Revisor må innhente data i tilstrekkelig omfang til å kunne gjøre vurderinger og svare på 

problemstillingen(e) i undersøkelsen. Eksempler på metoder som kan benyttes er intervju, 

spørreskjema, observasjon, dokumentanalyse, statistiske analyser, regnskapsanalyse og 

systemanalyse.26 I den grad det er tjenlig, bør det benyttes flere metoder for innsamling av 

data (data- og metodetriangulering). 

 

Nedenfor redegjør vi nærmere for de metoder for innsamling av data som er benyttet i denne 

undersøkelsen. 

 

• Dokumentanalyse 

Revisjonen har gjennomgått 12 byggesaker fra perioden 1. januar 2016 – 1. april 2018. 

Revisjonen ba om en oversikt over alle innkomne byggesøknader i den overnevnte 

perioden, og fikk på bakgrunn av dette tilsendt en liste der saksnummer på 14 

byggesaker framgikk. To av sakene var utenfor perioden undersøkelsen var avgrenset 

til (hhv. 2015 og 2017). De resterende 12 byggesakene er gjennomgått i 

undersøkelsen. I gjennomgangen har vi tatt for oss alle dokumentene tilknyttet det 

enkelte saksnummer, herunder søknad med vedlegg, korrespondanse, samt vedtak i 

saken.   

 

Revisjonen ba også om en oversikt over område- og detaljreguleringsplaner initiert av 

kommunen og/eller private forslagsstillere i perioden 1. januar 2016 – 1. april 2018, 

og fikk på bakgrunn av dette tilsendt en liste der saksnummer på to reguleringsplaner 

framgikk. Begge sakene er gjennomgått i undersøkelsen. I gjennomgangen har vi tatt 

for oss planforslag, innspill og merknader til planforslag, saksframlegg, kunngjøringer, 

korrespondanse, høringsbrev, avtaledokumenter og vedtak i saken.  

 

Revisjonen har også gjennomgått relevante kommunale dokumenter, herunder 

årsmeldinger og reglementer.  

 

                                                 
25 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, pkt. 13. 
26 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, pkt. 26.  
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• Elektronisk korrespondanse 

Revisjonen har hatt fortløpende elektronisk korrespondanse med virksomhetsleder for 

tekniske tjenester under gjennomføringen av undersøkelsen. Gjennom 

korrespondansen har revisjonen kartlagt kommunens rutiner og praksis i forbindelse 

med behandlingen av byggesaker og reguleringsplaner. Virksomhetsleder har 

fortløpende besvart spørsmål og kommet med avklaringer der revisjonen har hatt 

behov for det. 

 

 

Gyldighet og pålitelighet 

 

I valg av metode må revisor sikre dataens relevans (gyldighet/validitet) i forhold til 

problemstillingen(e).27 Datainnsamlingen må gjennomføres på en måte som sikrer dataens 

pålitelighet (reliabilitet). Gyldigheten av dataene (relevans) er sikret ved at all datainnsamling 

er gjort med utgangspunkt i revisjonskriteriene. Dette gjelder både hvilke dokumenter vi har 

innhentet, samt hvilke spørsmål vi har stilt. Alle innsamlede data er gruppert etter 

revisjonskriteriene. Dataens pålitelighet er sikret ved at fakta i rapporten er verifisert av 

informanten i undersøkelsen. Bruk av flere metoder for datainnsamling, samt revisjonens 

interne rutiner for kvalitetssikring bidrar også til å sikre at innsamlet data er pålitelig. 

 

 

Verifisering 
 

Data som er innsamlet ved hjelp av intervju skal som hovedregel verifiseres.28 I praksis 

innebærer dette at et utkast til rapport blir sendt til informantene i revidert(e) enhet(er) for 

gjennomlesing. Dette gjøres for å unngå faktafeil, og for å sikre at det materialet som 

undersøkelsen bygger på blir mest mulig fullstendig og pålitelig.  

 

Rapporten ble sendt på verifisering til revisjonens kontaktperson og nøkkelinformant den 10. 

oktober 2018. Vi mottok informantens tilbakemeldinger samme dag. Tilbakemeldingene var 

ikke av en slik karakter at de førte til endringer i rapportutkastet. 

 

 

Intern kvalitetssikring 
 

Utføring av forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres.29 Kvalitetssikringen skal sikre at 

undersøkelsen og rapporten har nødvendig faglig og metodisk kvalitet. Videre må det sikres at 

det er konsistens mellom bestilling, problemstillinger, revisjonskriterier, data, vurderinger og 

konklusjoner. 

 

Forvaltningsrevisor Kjerstin Johnsen har vært prosjektleder for 

forvaltningsrevisjonsprosjektet. Forvaltningsrevisor Bjørn Christian Johansen har vært 

prosjektmedarbeider. Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bård Larsson har stått for 

kvalitetssikring av rapporten. Kvalitetssikringen har bestått av gjennomgang og 

tilbakemeldinger knyttet til prosjektplan og utkast til rapport.  

  

                                                 
27 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, pkt. 27. 
28 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, pkt. 29. 
29 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, pkt. 45. 
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Høring 
 

Administrasjonssjefen skal gis anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som fremgår 

av rapporten.30 Høringssvaret skal vedlegges rapporten som går til behandling i 

kontrollutvalget. 

 

Revisjonen sendte rapporten på høring til konstituert administrasjonssjef den 12. oktober 

2018. Vi mottok administrasjonssjefens uttalelse til rapporten den 19. oktober 2018. 

                                                 
30 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, pkt. 16. 


