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1 Innledning 
 

1.1 Bakgrunn 
Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for kommuner etter Kommuneloven av 
25.9.1992 med endringene tilføyd ved lov av 12.12.2003. Formålet med forvaltningsrevisjon 
er nedfelt i lovens § 77 nr. 4 som har følgende ordlyd: "Kontrollutvalget skal påse at kommu-
nens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Kontrollutval-
get skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar 
med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger 
av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkes-
tingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon)." 

 
Kontrollutvalget i Enebakk kommune vedtok i møte 13.2.2014 (sak 07/14) å be revisjonen 
utarbeide et forslag til prosjektplan for revisjon av byggesaksbehandlingen i kommunen. Pro-
sjektplanen ble godkjent 17.3.2014 (sak 17/14) av kontrollutvalget, som dermed bestilte pro-
sjekt Byggesaksbehandling fra Follo distriktsrevisjon.  
 
Revisor takker for godt samarbeid med Enebakk kommune i prosjektet. 

1.2 Sammendrag 
Follo distriktsrevisjon har etter bestilling fra kontrollutvalget gjennomført en forvaltningsrevi-
sjon av byggesaksbehandlingen i Enebakk kommune – med fokus på kvalitet i byggesaks-
behandlingen, saksbehandlingstid og dispensasjonssaker.    
 
Byggesaksbehandlingen følger et omfattende regelverk, og revisjonens undersøkelse har ikke 
avdekket forskjellsbehandling i likeartede byggesaker. Kostra-statistikk viser at Enebakk 
kommune i stor grad overholder saksbehandlingsfristene for byggesaker. Ingen av dispensa-
sjonssakene som revisor har gjennomgått, ble omgjort i utvalg for teknikk og utvikling, og 
fylkesmannen hadde heller ikke innsigelser. 

1.3 Konklusjoner 
Follo distriktsrevisjon IKS konkluderer slik på kontrollutvalgets problemstillinger: 
 
1 Kvalitet i byggesaksbehandlingen 
Enebakk kommune har utarbeidet relevante rutinebeskrivelser og maler for byggesaksbe-
handlingen. Kvalitetssystemet Kvalitetslosen sikrer tilgjengelighet og oversikt over alle ruti-
ner og maler. Sjekklister for å kvalitetssikre saksbehandlingen, er også utarbeidet, men i 
hvilke tilfeller det er obligatorisk å bruke dem, virker uklart. Ansatte i enhet for natur, geodata 
(areal) og byggesak (NAB) har et nært samarbeid, og alle saker blir gjennomgått og under-
skrevet av enhetsleder.  
 
Undersøkelsen har ikke avdekket forskjellsbehandling av likeartede byggesaker; byggesaks-
behandlingen skjer i samsvar med regelverket. Saker vedrørende Landbruk Pluss er ikke blitt 
påklaget til fylkesmannen, og vi har ikke kommentarer til kommunens redegjørelse for disse 
sakene. 
 
Leder og ansatte ved enhet for natur, geodata og byggesak er selv av den oppfatning at de har 
et fokus på og yter god service til innbyggerne. Tilbakemeldinger fra profesjonelle aktører 
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underbygger dette, men noen gir uttrykk for at kommunen er for lite smidig i byggesaksbe-
handlingen. De aktørene som kontrollutvalget har fremskaffet navn på, er mer negative til 
hvordan saksbehandlingen foretas. 
 
Leder av utvalg for teknikk og utvikling (TEK) er kritisk til hvordan NAB har fulgt opp 
enkelte vedtak. Denne uenigheten er uheldig og må avklares.  Påstander om lite smidighet i 
saksbehandlingen bør også vurderes. 
 
2 Saksbehandlingstid 
Kostra-statistikk viser at Enebakk kommune i stor grad overholder saksbehandlingsfristene 
for byggesaker. Kommunen har gått glipp av små beløp som følge av fristoversittelse. Kom-
munens saksbehandlingssystem overvåker ikke saksbehandlingstid, men saker som ikke er 
ferdigbehandlet, kommer på restanselister, slik at byggesaksbehandlerne har god kontroll på 
saksbehandlingstid.  
 
Kommunen erkjenner at saksbehandlingen i dispensasjonssaker tar for lang tid. Hvis staten 
innfører saksbehandlingsfrister i dispensasjonssaker, kan kommunen få en utfordring med å 
overholde dem.   
 
3 Dispensasjonssaker 
Enebakk kommune har god oversikt over alle dispensasjoner som er gitt etter 2010. Enhet for 
byggesak følger detaljerte rutinebeskrivelser, og det ligger til rette for ensartet behandling av 
slike saker. Hvilke saker som avgjøres av utvalget og hvilke som er delegert til 
administrasjonen, fremgår av delegeringsreglementet.  
 
Ingen av dispensasjonssakene som revisor har gjennomgått, ble omgjort i utvalg for teknikk 
og utvikling, og fylkesmannen hadde heller ikke innsigelser mot kommunens innstilling. 
Kommunen har redegjort for sin praksis i dispensasjonssaker i 100 metersbeltet, og revisjonen 
har ingen merknader til dette. 

1.4 Anbefalinger 
Follo distriktsrevisjon anbefaler Enebakk kommune å vurdere følgende tiltak: 
1. Byggesaksbehandlingen bør vurderes i forhold til påstanden om lite smidighet. TEK og 

administrasjon bør avklare hvordan Enebakk kommune skal drive byggesaksbehandlingen 
innenfor rammer gitt av lov- og planverk. 

2. Det bør avklares når sjekklister er obligatorisk å bruke. 
3. Saksbehandlingstiden for dispensasjonssaker bør reduseres. 
 
 
 

       
Steinar Neby Even Tveter 
Revisjonssjef Rådgiver 
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2 Prosjektbeskrivelse 
 

2.1 Bestilling - formål og problemstillinger 
Kontrollutvalgets bestilling angir følgende formål med forvaltningsrevisjonsprosjektet: 

 
"Undersøke om Enebakk kommune har tilfredsstillende styring og kontroll med byggesaksbe-
handlingen, og at sakene avgjøres på et betryggende grunnlag innenfor gitt regelverk." 

 
Kontrollutvalget ønsket følgende problemstillinger utredet: 
 
1. "I hvilken grad sikrer kommunen at byggesaksbehandlingen er av tilstrekkelig kvalitet? 

• I hvilken grad er det etablert interne rutiner for å sikre kvalitet og effektivitet i saksbe-
handlingen? 

• Praktiseres byggesaksbehandlingen i samsvar med regelverk og rutiner? 
• I hvilken grad blir avgjørelser som fattes i byggesaker kvalitetssikret? 
• I hvilken grad ivaretas prinsippet om likebehandling? 
• Hvordan forholder man seg til «landbruk pluss» i byggesaksbehandlingen? 
• I hvilken grad er man «proaktive» i forbindelse med avslag på saker. 

a. Gir man veiledning slik at avslåtte saker kan bli «godkjent»? 
b. Hvilket fokus er det i byggesaksavdelingen på å gi god «service» til innbyg-

gerne? 
 

2. I hvilken grad overholder kommunen lovpålagte saksbehandlingstider i forbindelse med 
byggesaksbehandlingen? 
• Hvilke interne rutiner har man for å sikre at svar blir gitt innen frister? 
• I hvilken grad har man gått glipp av gebyrinntekter som følge av for sen saksbehand-

ling? 
 

3. Hvordan håndteres dispensasjoner fra regelverket? 
• I hvilken grad sikrer kommunens praksis at dispensasjonssaker blir behandlet på en 

ensartet måte? 
• Hvordan praktiseres dispensasjonssaker innenfor 100-metersbeltet?"  

2.2 Revisors presiseringer 
Revisjonsprosjektet har fokusert på byggesaksbehandlingen. Plan- og reguleringssaker er ikke 
omtalt i prosjektet.  
 
Det er grunn til å understreke at enkeltvedtak som fattes i en byggesak, kan påklages til 
fylkesmannen. I den grad det er uenighet i enkeltsaker, er det gjennom denne prosessen saken 
må løses. Det er derfor ikke revisjonens rolle å vurdere hvorvidt de vedtak som fattes er kor-
rekte eller ikke. Vi har derfor ikke foretatt noen overprøving av konklusjonene i enkeltsaker. 
 

2.3 Metode 
Metode generelt 
Med hjemmel i Kommunelovens § 77 nr. 4 foreligger Forskrift om revisjon i kommuner og 
fylkeskommuner mv av 15.6.2004, som i § 7 pålegger at forvaltningsrevisjon gjennomføres og 



Follo distriktsrevisjon IKS: Byggesaksbehandling - Enebakk kommune 
 

6 

rapporteres i henhold til god kommunal revisjonsskikk og anerkjente standarder på området.  
Styret i Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har fastsatt RSK 001 Standard for forvalt-
ningsrevisjon (1.2.2011), som er god kommunal revisjonsskikk i forvaltningsrevisjon. Follo 
distriktsrevisjon følger denne standarden. Noen utdrag fra RSK 001: 
1. Revisjonskriterier (pkt. 22, 23 og 25): "Revisjonskriterier er de krav, normer og/eller stan-

darder som forvaltningsrevisjonsobjektet skal revideres/vurderes i forhold til. Revisjons-
kriteriene skal være begrunnet i, og utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte 
området."  

2. Data/fakta (pkt. 27): "I valg av metode må revisor sikre dataenes relevans (gyldighet, 
validitet) i forhold til problemstillingen(e). Datainnsamlingen må gjennomføres på en 
måte som sikrer dataenes pålitelighet (reliabilitet)."   

3. Vurderinger (pkt. 31): "Revisor må analysere de innsamlede dataene i forhold til 
revisjonskriteriene og vurdere om praksis eller tilstand er i tråd med kriteriene."  

4. Konklusjoner (pkt. 33): "På bakgrunn av vurderinger av dataene opp mot kriteriene skal 
revisor konkludere i forhold til problemstillingen(e). Dersom revisor finner vesentlige av-
vik, skal dette komme tydelig til uttrykk i forvaltningsrevisjonsrapporten." 

5. Anbefalinger (pkt. 34): "Der det er hensiktsmessig bør revisor gi anbefalinger. Anbefa-
linger må aldri formuleres som pålegg til administrasjonen. Revisor skal også være var-
som med å foreslå detaljerte løsninger."  

6. Verifisering og høring/kontradiksjon (pkt. 45 og 16): "Utføring av forvaltningsrevisjon 
skal kvalitetssikres." Et rapportutkast sendes til kommunens kontaktperson for prosjektet 
for verifisering av fakta. Endelig rapport sendes administrasjonssjefen, som "skal gis 
anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som framgår av rapporten. Høringssva-
ret skal vedlegges rapporten som går til behandling i kontrollutvalget."  

 
Metode i dette prosjektet 
 
Forvaltningsrevisjonen benytter følgende kilder til revisjonskriterier: 

• Plan- og bygningsloven, 27.6.2008, nr. 71. 
• Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften), 26.2.2010. 
• Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK 10) For-2010-03-26-489. 
• Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. 
• Delegeringsreglement for Enebakk kommune 
• Enebakk kommunes retningslinjer og rutiner på området. 

 
Plan- og bygningslovens formål er gitt i § 1-1: "Planlegging etter loven skal bidra til å sam-
ordne statlige, regionale og kommunale oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern 
av ressurser. Byggesaksbehandling etter loven skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, for-
skrift og planvedtak. Det enkelte tiltak skal utføres forsvarlig. Planlegging og vedtak skal 
sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Det 
skal legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal beskri-
ves."  
 
Miljøverndepartementet sier i en lovkommentar til Plan- og bygningslovens § 1-1: ”Bygge-
saksbehandling etter loven skal sikre at de offentlige krav som stilles til de enkelte tiltak 
overholdes." Revisjonen vektlegger lovgivers klare føringer for hvordan saksbehandlingen 
bør foregå. Byggesaksbehandling skal i stor grad være en regelstyrt prosess som skal sikre at 
lov, forskrift og planvedtak blir fulgt. 
 
Problemstillingene i prosjektet er belyst gjennom intervjuer med ansatte ved byggesakskonto-
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ret. Revisjonen har videre hatt en samtale med lederen for utvalg for teknikk og utvikling 
(TEK). Det er også gjennomført telefonintervju/ intervju med 22 profesjonelle aktører og 
privatpersoner som har hatt saker til behandling hos enhet for natur, geodata (areal) og 
byggesak (NAB) i Enebakk. 
 
Intervjuene av kommunens medarbeidere er gjennomført som strukturerte intervjuer hvor 
spørsmålene fokuserer på problemstillingene som ligger til grunn for undersøkelsen. 
Intervjusituasjonen gjør det mulig å oppklare misforståelser og stille oppfølgingsspørsmål, 
hvilket styrker pålitelighet. Intervjuobjektene har verifisert opplysningene de har gitt i 
intervjuet. 
 
Når det gjelder telefonintervju med de profesjonelle aktørene, er det benyttet felles 
intervjuguide slik at alle er stilt de samme spørsmålene.  Det er skrevet et kort referat fra disse 
samtalene. 
  
Revisjonen har gjort en vurdering av rutiner og retningslinjer som kommunen har utarbeidet 
innenfor saksfeltet. Statistisk sentralbyrå (SSB) sin Kostra-statistikk er benyttet. Statistikk fra 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus er også benyttet for å belyse problemstillingene. 
 
Revisjonen har også sett nærmere på 13 enkeltsaker behandlet i 2014, hvor klage eller dispen-
sasjon har vært en del av byggesaken. 
 
Faktadelen av rapporten er gjennomgått og kommentert av kommunens kontaktperson. Ferdig 
revisjonsrapport er sendt rådmannen til uttalelse, som følger rapporten i vedlegg. Opprinnelig 
rapport er revidert på bakgrunn av tilbakemeldinger fra Kontrollutvalget, ny rapport er sendt 
Rådmannen for uttalelse.  Rådmannen har i epost gitt melding om at kommunen ikke ønsker å 
gi en ny høringsuttalelse men at den opprinnelige uttalelsen av 23.1.2015 fortsatt er 
kommunens svar på rapporten. 
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3 Kvalitet i byggesaksbehandlingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 Revisjonskriterier 
Det sentrale regelverket for saksbehandling i forvaltningen følger av Forvaltningsloven. I til-
legg finnes en rekke særlover og forskrifter. Samtidig hviler forvaltningsretten på ulovfestede 
prinsipper for god forvaltningsskikk. Et av disse prinsippene er likhetsprinsippet, det vil si 
rettferdighetsbetraktninger som innebærer at forvaltningsavgjørelser skal bygge på en objek-
tiv og saklig vurdering som sikrer likhet og rettssikkerhet1.  
 
Selv om Forvaltningsloven ikke inneholder uttrykkelige bestemmelser om likebehandling, har 
loven en rekke bestemmelser som stiller krav til saksbehandlingsprosessen og utformingen av 
vedtak. Dette er bl.a. bestemmelser om forvaltningens veiledningsplikt, utredningsplikt og 
krav til begrunnelse av vedtak. Det vises dessuten til byggesaksforskriftens § 1-1, der det 
fremgår at forskriften skal sikre effektiv og forsvarlig saksbehandling av byggesaker. 
 
Kommunen må sørge for at saksbehandlingen etterkommer kravet om likebehandling. En 
forsvarlig saksbehandling avhenger dessuten av tilstrekkelig kompetanse og kapasitet ved 
byggesakskontoret. 
 
For å sikre at saksbehandlingen ikke er vilkårlig, er det vesentlig at den som fatter et vedtak, 
har de nødvendige fullmakter til å gjøre det. Fullmakten må være dokumentert, og kommunen 
skal ha en klar struktur for ansvars- og myndighetsforhold.  
 
Kommunens kvalitet i byggesaksbehandlingen vurderes utfra følgende revisjonskriterium:  
• Kommunen bør ha interne saksbehandlingsrutiner som legger til rette for objektivitet og 

enhetlig praksis i byggesaksbehandlingen. 

3.2 Faktabeskrivelse 
Generelt 
Enhet for natur, geodata og byggesak består av tre saksbehandlere i full stilling og én saksbe-
handler i 40 % stilling. Det er i tillegg inngått rammeavtale med ekstern konsulent om saks-
behandling tilsvarende 20 % stilling. Enheten disponerer dermed 3,6 årsverk. 
 

                                                 
1 Sivilombudsmannen, sak 2007/1783. 

Problemstilling nr. 1:  
I hvilken grad sikrer kommunen at byggesaksbehandlingen er av tilstrekkelig kvalitet? 
• I hvilken grad er det etablert interne rutiner for å sikre kvalitet og effektivitet i 

saksbehandlingen? 
• Praktiseres byggesaksbehandlingen i samsvar med regelverk og rutiner? 
• I hvilken grad blir avgjørelser som fattes i byggesaker kvalitetssikret? 
• I hvilken grad ivaretas prinsippet om likebehandling? 
• Hvordan forholder man seg til «landbruk pluss» i byggesaksbehandlingen? 
• I hvilken grad er man «proaktive» i forbindelse med avslag på saker. 

o Gir man veiledning slik at avslåtte saker kan bli «godkjent»? 
o Hvilket fokus er det i byggesaksavdelingen på å gi god «service» til innbyggerne? 
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I utgangspunktet skal alle saksbehandlerne kunne løse alle typer saker, men en viss spesialise-
ring på fagområder tilstrebes.  
 
Innkomne saker blir fordelt av postmottak til de respektive saksbehandlerne, fortrinnsvis etter 
spesialisering. En av de ansatte har ansvaret for mottakskontroll av alle saker for å sikre at 
den er komplett. Det sendes mottaksbrev til søker. Kommunen mottar også søknader digitalt 
gjennom nettportalen Byggsok.no. 
 
Enhet for natur, geodata og byggesak behandlet totalt 358 delegerte saker i 2013. I tillegg 
behandlet enheten 51 dispensasjonssaker, hvorav 21 ble behandlet av utvalg for teknikk og 
utvikling, som også behandlet fire klagesaker 
 
Saksbehandlingsrutiner 
Det er utarbeidet rutinebeskrivelser og maler for saksbehandlingen på følgende områder: 

• Rutinebeskrivelse byggesak. 
• Rutinebeskrivelse dispensasjoner 
• Rutinebeskrivelse klagesaker 
• Ferdigmeldingsrutine 
• Sjekkliste 20-1 
• Sjekkliste 20-2 
• Sjekkliste dispensasjonssøknader 
• Sjekkliste ferdigmeldinger 
• Sjekkliste oppfølging av ulovlige bygg 
• Sjekkliste klagebehandling 
• Sjekkliste mottakskontroll 
• Retningslinje for behandling av deponisaker 

 
I tillegg er det utarbeidet en mengde maler for brev og vedtak: 

• Avslag på byggesøknad 
• Bekreftelse på mottatt klage på vedtak 
• Bekreftelse på mottatt søknad om dispensasjon 
• Bekreftelse på mottatt søknad 
• Ferdigattest § 20-1 
• Ferdigattest § 20-2 
• Foreløpig svarbrev 
• Forlenget saksbehandlingstid for søknad om tiltak 
• Igangsettelses tillatelse 
• Mangelfull søknad 
• Midlertidig brukstillatelse 
• Pålegg 
• Rammetillatelse 
• Referat forhåndskonferanse 
• Tillatelse fradeling 
• Tillatelse til tiltak 

 
Sjekklister er foreløpig ikke obligatoriske å bruke. Saksbehandler tar en konkret vurdering i 
hver enkelt sak. I enkle saker kan sjekklister bli en tidstyv. I vanskelige saker benyttes de i 
større grad. 
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Rutinebeskrivelsene angir i detalj hvordan byggesaksbehandlingen skal gjennomføres: 
• Mottakskontroll 
• Fordeling til saksbehandler 
• Når skal det innhentes høringsuttalelse fra regionale myndigheter 
• Vurdere søknadens plangrunnlag 
• Oppfylle vilkår i lov og forskrift 
• Vurdere merknader og uttalelser 
• Avgjøre søknader om ansvarsrett 
• Gi tillatelse eller avslag 
• Fastsette gebyrer 
• Ekspedering, varsling, rapportering og arkivering 

 
Alle rutinebeskrivelser, maler og sjekklister er tilgjengelige i kvalitetssystemet Kvalitetslosen. 
 
Enebakk kommunes Delegeringsreglement beskriver både fullmakter til kommunalsjef for 
teknikk og samfunn og til enhetsleder for natur, geodata og byggesak.  Fullmaktene til utvalg 
for teknikk og utvikling framgår også. Fullmaktene er godt kjent, ifølge enhetsleder. 
 
Rutinemessige oppgaver for ansatte i NAB fremgår av dokumentet Opplisting av oppgaver.  
Det er også redegjort for den enkeltes utviklings- og planoppgaver. Videre er det redegjort for 
hvilket samarbeid man skal ha med andre enheter internt i kommunen.  
 
Kvalitetssikring  
Maler og sjekklister er med på å kvalitetssikre det arbeidet som gjøres i byggesaker. Enhets-
leder opplyser at enhetens medarbeidere har jobbet mye, bl.a. i arbeidsmøter, med utviklingen 
av malene og rutinene. Vedtaksmalene er detaljerte og gode, slik at alle deler av 
saksbehandlingen fanges opp.    
 
I ukentlige byggesaksmøter blir enkeltsaker tatt opp og gjennomgått. Den enkelte saksbe-
handler vurderer selv hvilke saker hun vil ta opp, men saker av prinsipiell karakter blir alltid 
tatt opp i byggesaksmøtene. Det gjennomføres også sidemannskontroller i saksbehandlingen.  
 
De ansatte gir uttrykk for tilfredshet med hvordan den samlede kompetansen blir utnyttet. 
Personellets kompetanse utvikles ved at ansatte tar årlige kurs – mange eksternt.  
 
Alle ferdigbehandlede saker blir kvalitetssikret og undertegnet av enhetsleder. Saker som skal 
direkte til utvalg for teknikk og utvikling, blir behandlet og undertegnet av kommunalsjefen. 
 
Digitale søknader kan leveres på nettet gjennom portalen Byggsøk. Man får ikke sendt digital 
søknad før alle nødvendige dokumenter er vedlagt.   
 
Landbruk Pluss 
Miljøverndepartementet og Landbruks- og matdepartementet har utarbeidet Landbruk Pluss, 
som er en veileder i hvordan Plan- og bygningsloven kan brukes ved tilrettelegging av ny 
næringsvirksomhet i landbruket. Landbruk Pluss er en samlebetegnelse på arbeidet med 
modernisering av landbrukspolitikken. Av innledningen til veilederen framgår det at hensik-
ten er: 
• Å motivere kommuner til å tilrettelegge for Landbruk Pluss i sin planlegging og 

saksbehandling. 
• Å gi en oversikt over hvilke tiltak som ligger innenfor eller utenfor landbruksformålet i 
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Plan- og bygningsloven. En tabell med 19 tiltak angir om tiltaket faller innenfor eller 
utenfor landbruksbegrepet.  

• Å vise gode og effektive saksbehandlingsregler for kommunale tiltak etter Landbruk 
pluss, både tiltak som er i tråd med kommuneplanens arealdel og tiltak som ikke er det. 

 
Plan- og bygningslovens kommuneplanbestemmelser i § 6 gjelder landbruk-, natur- og fri-
luftslivsområde (LNF). Her heter det at «det tillates ikke annen bygge- og anleggsvirksomhet 
enn den som er ledd i tradisjonell landbruksdrift».  Bestemmelsene gir noen unntak, bl.a. byg-
ningsmessige tiltak som tilbygg, fasadeendringer og garasjer på eksisterende bebygde bolig-
eiendommer uten krav til dispensasjon.  
 
Enhet for natur, geodata og byggesak har i møte med revisor redegjort for implementeringen 
av Landbruk Pluss: Man vurderer om tiltaket er innenfor § 6 i kommuneplanen, er det utenfor, 
er det i utgangspunktet nødvendig med en dispensasjon. Man bruker veilederens tabeller 
aktivt for å vurdere om tiltaket ligger innenfor landbruksbegrepet. Tabellene anses som 
nyttige og relevante for de vurderinger som gjøres. Staten har gitt klare kriterier, slik at det er 
mindre rom for kommunalt skjønn. Kommunen opplyser at det har vært få Landbruk Pluss-
saker. Ingen av sakene kommunen har behandlet har blitt påklaget til fylkesmannen.  
 
Service 
Brukerundersøkelse innen byggesak er ikke gjennomført, men er under planlegging. KS sin 
brukerundersøkelse (Bedre kommune) skal etter hvert sendes til alle som sender søknader til 
enhet for natur, geodata og byggesak. Spørreundersøkelsen vil kartlegge tre kvalitetsområder: 
resultat for brukerne, prosess (respektfull behandling m.m.) og struktur (tilgjengelighet, 
informasjon). Resultatene sammenlignes med andre kommuner som gjennomfører samme 
brukerundersøkelse.   
 
Både enhetsleder og hans medarbeidere anser at servicen til brukerne er god. Man strekker 
seg langt for å få inn nødvendig informasjon i de tilfeller det er nødvendig. Det legges stor 
vekt på å være tilgjengelig på telefon og mail, og kontoret anstrenger seg for å besvare fore-
spørsler raskt. Kun i tilfeller der det er større feil eller mangler i søknaden, stopper man saken 
formelt og sender brev der ytterligere dokumentasjon etterlyses. Man prøver å være i forkant 
med å gi råd til søker og informere om hva som eventuelt må endres i søknaden. Man veileder 
tiltakshaver om hvilke tiltak som ligger innenfor regelverket, for å unngå unødig avslag. 
Dersom kontoret ser at det blir avslag, gir man hurtig tilbakemelding til søker. 
  
Kontoret mottar mange henvendelser både fra eiendomsmeglere og potensielle kjøpere av 
eiendommer i Enebakk. Det informeres da om gjeldende planstatus for området og eventuelt 
hva som er gitt av dispensasjoner i området tidligere. Enheten følger også sporadisk med på 
finn.no om hva som legges ut for salg i Enebakk, og dersom man ser uriktige opplysninger i 
annonsen tas det kontakt med megleren. 
       
Tilbakemeldinger fra søkere 
Revisjonen har gjennomført telefonintervjuer med 16 profesjonelle aktører som har hatt 
befatning med Enhet for natur, geodata og byggesak. Av disse har revisjonen tilfeldig plukket 
ut 10 aktører, mens navnet på 6 av aktørene er framskaffet av kommunens kontaktperson.  
Alle aktørene har også erfaring med byggesak i andre Follo-kommuner, Akershus eller landet 
for øvrig. Vi har i tillegg telefonintervjuet seks aktører (profesjonelle og private) som 
kontrollutvalget har henvist til. 
 
Utvalget av aktører er for lite til at konklusjoner kan trekkes entydig, men etter vårt skjønn gir 
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tilbakemeldingene visse indikasjoner på hvordan profesjonelle brukere ser på byggesaks-
behandlingen i Enebakk kommune.  
 
De 6 aktørene som administrasjonen har plukket ut svarte slik (oppsummert av revisjonen): 
 
Firma Kommentarer 
1 Er gode på service, rask tilbakemelding, bruker mail eller telefon hvis det er 

behov for ytterligere dokumentasjon. 
2 Lett å få kontakt med saksbehandlerne både på mail og telefon, det ytes god 

service i Enebakk.  Saker som har blitt godkjent i Enebakk, har blitt avvist av 
andre kommuner. Kommunen er mindre pirkete enn andre kommuner. 

3 Enebakk kommune er seriøs og ordentlig, de yter god service, og 
saksbehandlerne er lette å få tak i både på mail og pr telefon. 

4 Har bare positive ting å si om Enebakk kommune, de er løsningsorientert. 
5 Kommunen er ryddig, men noe firkantet.  Ting kunne ha blitt gjort på en 

smidigere måte, tolker alt i mest mulig negativ retning men saksbehandlingen er 
ikke nødvendigvis feil. 

6 Kommunen yter god og rask service sammenlignet med andre kommuner. 
Dersom det er behov for ytterligere dokumentasjon, sendes det mail eller tas en 
telefon.  

 
De 10 aktørene som revisjonen har plukket ut tilfeldig, svarte slik (oppsummert av 
revisjonen): 
 
Firma Kommentarer 
1 Kommunen var firkantet, kunne løst saken på en enklere måte.  En grei 

tone med saksbehandler. 
2 Kvaliteten på saksbehandlingen er bra til sist, men kommunen kunne gjort 

det enklere for seg selv.  Kunne vært raskere på tilbakemeldinger og bedre 
på veiledning. 

3 Kvaliteten på byggesak er midt på treet. Servicen er god og servicetorget 
kan ofte hjelpe. Kartgrunnlaget er ikke alltid godt nok, 
saksbehandlingstiden kan i noen tilfeller oppleves som litt lang. 

4 Byggesak har en hyggelig tilnærming, og servicen er bra. Ting kan 
imidlertid ta litt lengere tid enn det burde. Ikke alltid den «støttespilleren» 
som man forventer.   

5 Kommunen er fleksibel og hjelpsom. 
6 Kommunen opptrer ryddig, ingen ting å utsette. Leverer søknader på nettet.  

Servicen er god, kartgrunnlaget er bra. 
7 Er godt fornøyd med kvaliteten, gode faglige tilbakemeldinger. Større rom i 

Enebakk for å ta egne avgjørelser. Kommunen burde hatt en overordnet 
strategi, store områder med LNF og uregulert område gjør det vanskelig for 
saksbehandlerne. 

8 Alle saker har vært greie, ved små mangler har det blitt tatt en telefon, 
enklere enn i større kommuner.  Servicen er bra, de svarer raskt. Ikke alle 
kommuner gjør det. 

9 Kvaliteten på saksbehandlingen er veldig bra, følger regelverket og 
«synser» ikke så mye som andre kommuner.  Servicen til kommunen er 
veldig bra, gir den karakteren 6.  Kommunen kunne hatt en opprydding av 
byggeregler. 
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10 Enebakk er flinkere enn andre kommuner på kommunikasjon. Gir 
tilbakemelding på mail eller telefon. Servicen er god, servicetorget er 
veldig behjelpelig. 

 
Ingen av de ovennevnte oppgir at de har opplevd noen forskjellsbehandling i forbindelse med 
den saksbehandlingen som Enebakk kommune har foretatt.  
 
Når det gjelder respondentene som kontrollutvalget har vist til, har flere hatt private saker til 
behandling i Enebakk kommune. Deres oppfatninger om byggesaksbehandlingen i Enebakk 
kommune oppsummeres slik av revisor: 

• Servicen er dårligere enn den burde være. 
• Liten vilje til å hjelpe for å løse saken på en smidig måte 
• Det blir stadig fremsatt nye krav om utredninger. 
• Krav om dispensasjoner brukes for å forhale saksbehandlingstiden. 
• Tar ikke signaler fra politisk nivå. 

 
En av de intervjuede mente at prosessen har blitt bedre de siste årene, og det er blitt lettere å 
komme i kontakt med kommunen. Noen av de ovennevnte sakene fra respondentene som er 
fremskaffet av kontrollutvalget, ligger 2-4 år tilbake i tid. 
 
Revisjonen har gjennomført møte med utvalgsleder i utvalg for teknikk og utvikling. Han er 
av den oppfatning at NAB ofte styrer vedtakene slik at det blir vanskelig for søkeren. I de 
tilfeller hvor saker kommer litt skjevt ut, er det vanskelig å få dem på sporet igjen; inntrykket 
er at det går prestisje i saken for NAB.  
 
Utvalgsleder mener at det har vært tilfeller hvor utvalgets vedtak blir «vridd» i den retningen 
som administrasjonen ønsker. De politiske signalene blir således ikke tatt, og saker utvikler 
seg i feil retning i forhold til det som var meningen politisk. Utvalgsleder mener også at krav 
om dispensasjon har blitt brukt for å trekke saker ut i tid.  
 
 
Fire saker fokusert av Kontrollutvalget 
Ved godkjenning av prosjektplanen i kontrollutvalget ble det bedt om en gjennomgang av fire 
saker, hvorav to byggesaker og to andre saker.  
 
Thorudfyllinga er en nedlagt kommunal søppelfylling der fylkesmannen har stilt krav om en 
supplerende overdekning.  For å oppfylle fylkesmannens krav, skal kommunen søke om 
dispensasjon for å fylle opp inntil 50 000 m3 rene masser. Samtidig skal kommunen utarbeide 
en reguleringsplan for Thorud for å kunne etablere et massedeponi for rene masser med inntil 
200 000 m3. I forkant av reguleringsplanen må det foretas geotekniske undersøkelser, oppgra-
dering av Thorudveien og miljøundersøkelser av fyllingen. Fylkesmannen er orientert om at 
det vil bli utsettelser i forhold til opprinnelig frist. 
 
Enebakk kommune inngikk 26.5.2014 en avtale med Feiring Bruk AS om overdekking av den 
opprinnelige søppelfyllingen. Ansvar og økonomi i dette prosjektet er regulert i avtalen.  Den 
kommunale fylling ligger på privat område som kommunen har leid.  Grunneierne har inngått 
avtale med Feiring Bruk AS om etablering av et massedeponi på fyllingen.  De økonomiske 
forholdene rundt etableringen av massedeponiet er en avtale mellom Feiring Bruk AS og 
grunneierne, Enebakk kommune er ikke part i denne avtalen. Avtalen mellom Enebakk 
kommune og Feiring Bruk regulerer bare selve overdekkingen av søppelfyllingen.  Her 
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framgår det at den skal overdekkes med mist 0,3 m tett masse. 
 
I følge avtalen er kostnadene som skal fordeles følgende: 
 
Konsulent/arkitekt og trafikkvurdering  kr    150 000 
Geo-undersøkelser (grunnboring) og analyser kr    450 000 
Reguleringsgebyr Enebakk kommune  kr    380 000  
Sum       kr 1 030 000  
 
Av de ovennevnte kostnadene skal Enebakk kommune dekke 50 % av kostnadene til geo-
undersøkelser og analyser, og hele reguleringsgebyret. Enebakk kommune skal da i alt dekke  
kr 605 000. Kostnadene vil bli belastet kommunens selvkostregnskap for renovasjon.  
 
Det er stilt spørsmål om hvorfor det ikke ble vurdert å bruke masser fra anleggsområdet i 
nærheten.  Kommunalsjefen opplyser at dette ikke ble vurdert inngående fordi det ikke var 
kommunale masser; man hadde heller ikke nøyaktig kunnskap om kvaliteten på massene. 
Kommunen var også på samme tidspunkt i gang med å inngå avtale med Feiring Bruk AS.  
 
Framføring av kommunalt avløpsnett til Østbyveien (og Kjernsliveien) i kommunal regi ble 
vedtatt i kommunestyrets møte 22.10.2012. Kostnadene på 4 mill. kr dekkes av investe-
ringsfond (selvkost). Utvalg for teknikk og utvikling vedtok opprinnelig (TEK 70/10 2010) at 
prosjektet ikke skulle gjøres i kommunal regi, som følge av kapasitetsmangel. Saken kom opp 
på nytt da en privat eiendom i forbindelse med en byggesøknad søkte om tilkobling til kom-
munalt nett. Av saksfremlegget går det fram at spørsmålet om gjennomføring i privat eller 
offentlig regi ble tatt opp på en mer grundig basis. Administrasjonen så at det var en rekke 
fordeler ved håndtering i kommunal regi som ikke ble vurdert i 2010. Rådmannen konklu-
derte med at prosjektet bør gjennomføres i kommunal regi. Utbyggingen av kloakkløsning for 
Østbyveien kombineres med utbygging av kloakknett til de nye utbyggingsområdene Kjensli 
og Høgåsen.  
 
Saksfremlegget opplyser at private aktører vil gi et anleggsbidrag på tilsammen 340 000 kr og 
et tilknytningsgebyr til sammen på 150 000 kr. Årlige gebyrinntekter vil øke med 56 000 kr. I 
prosjektet har det per desember 2014 påløpt 441 087 kr for detaljprosjektering. 
 
I forkant av arbeidet med saksframlegget til kommunestyret 22.10.2012 sendte kommunen 
 9.7. 2012 et brev til beboere og hytteeiere i området. Her ble det gitt informasjon om 
fremføring av offentlig avløpsnett – Østbyveien/Kjensliveien.  Brevet varslet om at det 
planlegges å gis et pålegg om at boligene må knytte seg til det offentlige nettet. Det bes om 
innspill til dette innen 30. 7. 2012. Brevet redegjorde for at det er to alternativer for den videre 
prosessen: 

• Tiltaket planlegges, utføres og bekostes i privat regi. 
• Kommunen står for gjennomføring av tiltaket (avhengig av politisk godkjennelse) 

 
Brevet redegjorde for at prosjektet ikke lå i hovedplan avløp og at det således var nødvendig 
med politisk godkjennelse. Det ble også redegjort for at i tilfelle at dette blir gjort i kommunal 
regi, vil det bli et gebyr på 42 500 kr pr bolig/ hytte (tilknytningsgebyr og anleggsbidrag). 
 
Dersom dette skulle gjøres i privat regi, måtte beboerne selv gå sammen om prosjektet. 
Kravet om tilkobling til offentlig avløpsnett vil gjelde uansett.  Krav til teknisk standard må 
være oppfylt. 
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Det opplyses fra kommunen at i samme omgang som dette brevet ble skrevet, ble det framsatt 
et privat forslag til et anlegg.  Anlegget ville imidlertid få en slik kvalitet at det ikke hadde 
vært mulig for kommunen å overta det.  
 
Vei 21 ble vedtatt av kommunestyret som del av en reguleringsplan for dette området. Den 
planlagte veien har normal standard, og byggegrense er tegnet inn. Ved bygging av en stall på 
tilgrensende tomt ble denne plassert for nære den planlagte veien. I ettertid sendte byggherren 
en dispensasjonssøknad som ble avslått av både kommunen og fylkesmannen. Kommunen 
vedtok at stallen enten måtte flyttes eller rives. Dette ble ikke gjort, og kommunen ila 
dagbøter, noe utbygger påklaget. Utbygger har nå fått dispensasjon til at stallen kan stå i fem 
år. Han har kjøpt området innenfor sin tomt og vil søke om omregulering av området. 
 
Kontrollutvalget har også stilt spørsmål om noen byggesaker i tilknytning til Landbruk Pluss. 
Enebakk kommunes tilpasning til Landbruk Pluss er omtalt foran. Enebakk kommunes vedtak 
etter Landbruk pluss er ikke innklaget til fylkesmannen. 
 

3.3 Vurderinger 
Enebakk kommune har utarbeidet og oppdatert en rekke rutinebeskrivelser og maler til vedtak 
og brev på sentrale fagområder i byggesaksbehandlingen. Tydelige og gode rutinebeskrivelser 
og maler bidrar til en effektiv og ensartet saksbehandling og skaper en felles forståelse for 
hvordan saksbehandlingen skal gjennomføres. De ansattes medvirkning ved utarbeidelsen  
bidrar til et eierforhold.  
 
Rutiner og maler er tilgjengelige i Kvalitetslosen og blir vedlikeholdt der. Alle medarbeidere 
vet dermed hvor de finner dem, og siste versjon benyttes til enhver tid. Noen bruker 
sjekklistene mer enn andre, og enhetsleder opplyser at det ikke er obligatorisk å bruke dem, 
men dette vurderes. Revisjonen mener at kontoret bør klargjøre i hvilke saker sjekklistene kan 
brukes og når de skal brukes. 
 
Revisjonen ser en rekke rutiner som sikrer kvaliteten i kommunens byggesaksbehandling:  
• Saker fordeles etter saksbehandlernes spesialområde, noe som tilrettelegger for 

likebehandling.  
• De ansatte har utstrakt samarbeid om saksbehandlingen, og enkeltsaker gjennomgås på 

ukentlige byggesaksmøter.  
• Enhetsleder gjennomgår og underskriver alle vedtak, for å sikre kvaliteten i saksbehand-

lingen.  
• Saksbehandlerne opplyser at de i dispensasjonssaker alltid sjekker kommunens planarkiv 

for å se om tilsvarende saker er behandlet tidligere. Planarkivet har god oversikt over dis-
pensasjoner gitt siden 2010. 

 
Enhet for natur, geodata og byggesak er selv av den oppfatning at servicen er god til innbyg-
gerne. Byggesaksbehandlerne har fokus på å være i forkant og gi veiledning, og man strekker 
seg langt for å få inn nødvendig informasjonen. Man er tilgjengelig og gir raske tilbakemel-
dinger på spørsmål fra brukerne. Enheten synes å være opptatt av å gi god service til søkere.  
 
Administrasjonen har redegjort for sin etterlevelse av Landbruk Pluss. Revisor konstaterer at 
ingen slike saker i Enebakk kommune er innklaget til fylkesmannen. 
 
I revisors samtaler med brukere har ingen gitt uttrykk for at Enebakk kommune ikke følger 
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regelverket for byggesak. Ingen av brukerne vi har intervjuet, sier at de har opplevd seg for-
skjellsbehandlet i sine byggesaker. Forskjellsbehandling er heller ikke avdekket i de bygge-
sakene revisor har gjennomgått. 
 
De profesjonelle aktørene som administrasjonen henviste revisor til, er gjennomgående posi-
tive til kommunens arbeid. De har den oppfatning at Enebakks byggesaksbehandlere er bedre 
på service enn andre kommuner de har hatt kontakt med. Det er bl.a. trukket fram at det er 
lettere å komme i kontakt med saksbehandlerne enn det er i andre kommuner. Blant de 
aktørene som revisjonen har plukket ut tilfeldig, er det flere positive signaler enn negative. De 
som har noe negativt å komme med, mener at kommunen burde være noe mer smidig og at 
saksbehandlingen kan være noe lang. 
 
De aktørene som kontrollutvalget oppga til revisor, er langt mer kritiske til kommunens 
byggesaksbehandling, de oppgir at kommunen opptrer lite smidig – med liten vilje til å løse 
saker. Revisjonen registrerer således at det er et stort sprik i hvordan byggesaksbehandlingen 
oppfattes.  
 
Enkelte har påpekt at det er en distanse fra hva politikerne mener og hvordan 
administrasjonen løser sakene.  Dette er også påpekt av utvalgsleder i TEK. Revisjonen 
registrer at TEK er kritisk til hvordan NAB følger opp enkelte vedtak. Det er svært uheldig at 
administrasjonen og TEK har ulikt syn på dette. Denne uenighet bør avklares. Partene må 
vurdere dette i forhold til regelverket som man må forholde seg til. 
 
Byggesak er underlagt et detaljert regelverk, og saksbehandlingen kan framstå som rigid. 
Administrasjonen er pålagt å følge regelverket på en forutsigbar måte. Enebakk har store 
uregulerte områder og store LNF-områder, noe som betyr at flere hensyn og vurderinger må 
tas. Det ligger store utfordringer i å forvalte dette på en skikkelig måte og samtidigvære 
smidig og løsningsorientert.  
 
Noen av våre intervjuobjekter hevder at det kommer krav om utredninger som trekker saken 
ut i tid. Revisjonen har ikke gått inn i enkeltsaker og tar således ikke stilling til de påstander 
som er framsatt.  Etter revisjonens skjønn bør likevel Enebakk kommune ta disse påstandene 
til etterretning og gjennomgå sine rutiner for å se om ting kan gjøres annerledes, innenfor 
regelverkets rammer. Det er viktig at krav og premisser kommer fram så tidlig som mulig i 
saksbehandlingen. Dette forutsetter at mottakskontrollen er god og søker får tilbakemelding så 
tidlig som mulig på alle mangler i søknaden.  
 
Pågående brukerundersøkelse vil gi viktige signaler om brukertilfredshet. 
 
Når det gjelder de fire sakene som ble fokusert av kontrollutvalget har revisjonen følgende 
kommentarer: 
 
Thorudfyllinga, kommunen redegjort for at det ikke ble vurdert å bruke masser fra 
anleggsområdet i nærheten da dette ikke var kommunale masser. Revisjonen er ikke kjent 
med hvilken avtale den aktuelle entreprenøren hadde for bort kjøring av disse massene. Man 
var samtidig i gang med å inngå avtale med Feiring Bruk AS, som grunneierne allerede hadde 
inngått avtale med om å etablere ett massedeponi. Kommunen har i dette prosjektet ikke hatt 
andre utgifter enn til GEO-undersøkelser og reguleringsgebyr. Vi har ikke grunn til å tro at 
kommunen kunne få utført oppgaven med å tildekke den gamle søppelfyllingen på en 
rimeligere måte enn det som er resultatet her. Etter revisjonens skjønn er det også fornuftig å 
samkjøre arbeidet med overdekkingen av den gamle fyllingen med etableringen av 
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massedeponiet.   
 
Avløpsnett til Østbyveien, kommunestyret har vedtatt at dette avløpsnettet skulle framføres i 
kommunal regi. De berørte beboere og hytteeiere ble i forkant av behandlingen i 
kommunestyret informert av kommunen om aktuelle løsninger.  De ble i invitert til om å 
komme med innspill i saken.  Revisjonen har ikke noe å bemerke til denne saksbehandlingen. 
 
Vei 21, Fylkesmannen har behandlet denne saken og avslått søkers dispensasjonssøknad.  
Revisjonen har ikke kommentarer til kommunens saksbehandling. 
 
Landbruk Pluss, administrasjonen har redegjort for hvordan de forholder seg til regelverket. 
Revisjonen konstaterer at ingen slike saker er innklaget til Fylkesmannen.  
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4 Saksbehandlingstid 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 Revisjonskriterier 
Tidsfrister er et sentralt kvalitetskrav til søknadsbehandlingen. Hovedfristene i byggesaksbe-
handling gis i Plan- og bygningslovens § 21-7: ”Søknad om tillatelse til tiltak etter §§ 20-1 og 
20-2 som ikke medfører dispensasjon fra plan, skal avgjøres av kommunen innen 12 uker 
etter at fullstendig søknad foreligger, med mindre annet følger av andre eller tredje ledd.” 
 
Paragrafens andre ledd pålegger kommunene en tre-ukers frist i kurante byggesaker: ”…der 
tiltaket er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, der det ikke fore-
ligger merknader fra naboer eller gjenboere, og ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse 
fra annen myndighet ikke er nødvendig, skal avgjøres av kommunen innen 3 uker. Dersom 
kommunen ikke har avgjort søknaden innen fristens utløp, regnes tillatelse som gitt.”  
 
Kommunens saksbehandlingstid i byggesaker vurderes utfra følgende revisjonskriterium:  
• Lovpålagte tidsfrister skal overholdes, og interne rutiner bør sikre dette. 

4.2 Faktabeskrivelse 
Tidsfrister 
Kommunenes saksbehandlingstider i byggesaker rapporteres etter hvert årsskifte til SSB og 
publiseres i Kostra-statistikken. Vi gjengir noen nøkkeltall for kommunene i Follo. 
  
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist: 
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Antall kalenderdager. 

Problemstilling nr. 2:  
I hvilken grad overholder kommunen lovpålagte saksbehandlingstider i forbindelse med 
byggesaksbehandlingen? 
• Hvilke interne rutiner har man for å sikre at besvarelser blir gitt innen frister? 
• I hvilken grad har man gått glipp av gebyrinntekter som følge av for sen saksbehandling? 
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Diagrammet viser at Enebakk sammen med Frogn har hatt den lengste saksbehandlingstiden. 
Enebakks saksbehandlingstid har gått ned fra 2012 til 2013. Enebakks gjennomsnittlige saks-
behandlingstid har ligget under 12 ukers fristen i hele perioden. Ås er kommunen med kortest 
saksbehandlingstid i Follo.   
 
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist: 
 

 
Antall kalenderdager. 
 
Diagrammet viser at når det gjelder saksbehandlingstid i kurante byggesaker, ligger Enebakk 
godt an i Follo. Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for Enebakk har i alle årene vært 
under fristen på 3 uker. Frogn og Nesodden er de kommunene med lengst saksbehandlingstid.  
 
Andel overskredet lovpålagt saksbehandlingstid i byggesaker: 
 

 
Prosentvis overskridelse av saksbehandlingstid.  
 
Diagrammet viser at i 2011 overskred Enebakk kommune saksbehandlingsfristen i 8 % av 
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byggesakene. For 2012 og 2013 har Enebakk kommune rapportert null fristoversittelser. 
Frogn er den kommunen i Follo som har flest saker som ikke er behandlet innen fristen. 
 
Enebakk kommune bruker saksbehandlingssystemet ePhorte. Systemet viser ikke saksbe-
handlingstid i de enkelte sakene. Restanselister gir oversikt over ubehandlete saker, og saks-
behandlingstiden må beregnes manuelt. De ansatte har gitt uttrykk for at de har god oversikt 
over saksmengde og tidsfrister som løper. Restanselister sjekkes daglig, og saker prioriteres ut 
fra denne.  
 
Enhet for natur, geodata og utvikling har prioritert saker med tidsfrister. For 
dispensasjonssaker har staten ikke gitt tidsfrist, og disse har i praksis fått lengere 
saksbehandlingstid. Kontoret er innforstått med at saksbehandlingstiden på dispensasjoner er 
for lang. Man planlegger å ta i bruk et egenutviklet system i Excel for å bedre kontrollen på 
saksbehandlingstid. 
 
Overskridelse av lovens saksbehandlingsfrister medfører redusert byggesaksgebyr, avhengig 
av overskridelsens lengde. Saksbehandler vurderer om fristen er overholdt og kommer med 
forslag til saksbehandlingsgebyr. Enhetsleder gjennomgår forslagene og bestemmer endelig 
gebyr. 
 
I 2015 starter arbeidet med å digitalisere byggesaksarkivet. En ny arkivplan skal utarbeides. 
Denne vil kunne gjøre det lettere å søke i systemet. 
 
Antall byggesøknader mottatt siste år per 10 000 innbyggere: 
 

 
 
Diagrammet viser at antall byggesaker i Enebakk har økt betydelig fra 2012 til 2013. (Ene-
bakk rapporterte inn 210 mottatte søknader i 2013 og hadde 10 731 innbyggere.) Nesodden og 
Vestby hadde i 2013 flere saker per innbygger enn Enebakk. Ås kommune har ikke innrap-
portert tall på dette området.  
 
Klagesaker 
Enhet for natur, geodata og byggesak oppgir at få byggesaker fra Enebakk innklages til 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Diagrammet under er hentet fra fylkesmannens 
hjemmesider og viser antall klagesaker per 10 000 innbyggere for 2013: 
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Vi ser at Enebakk hadde svært få klager i 2013. Fylkesmannen realitetsbehandlet to klager i 
2013, hvorav én sak ble omgjort (klager fikk medhold). Totalt behandlet fylkesmannen 683 
saker, hvorav 149 saker (21,8 %) ble omgjort.  
 
Gebyrinntekter 
Leder av NAB har utarbeidet en oversikt over alle saker der gebyrene ble redusert i 2013 og 
2014 som følge av for lang saksbehandlingstid. I 2013 gikk kommunen glipp av 9 855 kr i 
gebyrer. Dette gjaldt fire saker; i to av sakene ble gebyret frafalt i sin helhet, mens i én av 
sakene ble det redusert med 25 %. 
 
For 2014 har gebyret blitt redusert også i fire saker; inntektstapet beløp seg til 4 050 kr. Disse 
sakene vedrørte ferdigattester og midlertidig brukstillatelse.  

4.3 Vurdering 
Kostra-tallene viser at Enebakk kommune i stor grad holder de lovpålagte saksbehandlingsti-
dene. Sammenliknet med andre Follo-kommuner hadde Enebakk i 2013 de lengste saksbe-
handlingstider for saker med 12 ukers frist. For saker med 3 ukers frist var Enebakk blant de 
kommunene som hadde kortest saksbehandlingstid. Kommunen har rapportert null fristover-
skridelser i 2012 og 2013.   
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Enhet for natur, geodata og byggesak har gjennomgått de tilfeller der gebyrer er satt ned pga. 
for lang saksbehandlingstid. Det var fire saker i både 2013 og 2014 som ikke ble avsluttet 
innen fristen. Enebakk kommune har gått glipp av små gebyrer i denne sammenhengen.  
 
De ansatte har gitt utrykk for at de har god kontroll på saker og frister gjennom saksbehand-
lingssystemet, men det er en svakhet at man manuelt må regne seg fram til saksbehandlingsti-
den. Kontoret har utarbeidet et Excel-system som kan bedre dette. Til nå har dispensasjonssa-
ker ikke hatt en lovfestet saksbehandlingsfrist. Enebakk har prioritert ordinære byggesaker 
(med frist) foran dispensasjonssaker (uten frist). Kommunen har erkjent utfordringen og vil 
arbeide for å fremskynde dispensasjonssakene.  
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5 Dispensasjonssaker 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 Revisjonskriterier 
Etter Plan- og bygningsloven kreves det en begrunnet søknad for at dispensasjon fra regelver-
ket skal kunne gis. Kommunen har ikke ansvar for å vurdere om vilkårene for dispensasjon 
foreligger dersom det ikke er søkt om dispensasjon. Kommunen kan avvise byggesøknaden 
dersom det ikke eksplisitt er søkt dispensasjon2. 
 
Kommunens adgang til å gi dispensasjon er regulert i Plan- og bygningslovens § 19-2, der det 
heter: ”Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller 
i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. Dispensasjon kan ikke gis 
dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbe-
stemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart 
større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlings-
regler. Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dis-
pensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. 
Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer 
og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens 
bestemmelser om planer og forbudet i § 1–83 når en direkte berørt statlig eller regional 
myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.” 
 
Loven inneholder to vilkår som begge må være oppfylt for at dispensasjon skal kunne gis:  
• Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra eller 

hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt 
• Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurde-

ring. 
 
Kommunen kan avslå søknaden selv om begge disse vilkårene er oppfylt. 
 
Miljøverndepartementet redegjør i en veileder nærmere om dispensasjonsvedtak4. Det påpe-
kes her at arealplaner som oftest er blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess og er 
vedtatt av kommunens øverste folkevalgte organ, kommunestyret. Planene omhandler dess-
uten konkrete forhold. Det skal ikke være en kurant sak å fravike gjeldende plan. Ut fra hen-
synet til offentlighet, samråd og medvirkning i planprosessen, er det viktig at endringer i pla-
ner av betydning ikke skjer ved dispensasjoner, men behandles etter reglene om kommune-
planlegging og reguleringsplaner. Dette er likevel ikke til hinder for at det f.eks. dispenseres 

                                                 
2 Ot.prp. 45 (2007-2008), kap. 27 
3 Byggeforbudet i 100-meters beltet. 
4 Se www.regjeringen, Miljøverndepartementet: Lovkommentar til plandelen, Kapittel 19 Dispensasjon, § 19-2 
Dispensasjonsvedtaket. 

Problemstilling nr. 3: 
Hvordan håndteres dispensasjoner fra regelverket? 
• I hvilken grad sikrer kommunens praksis at dispensasjonssaker blir behandlet på en 

ensartet måte?  
• Hvordan praktiseres dispensasjonssaker innenfor 100-metersbeltet? 
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fra eldre planer som ikke er fullt utbygget, og der reguleringsbestemmelsene er til hinder eller 
motvirker en hensiktsmessig utvikling av de gjenstående eiendommene. 
 
Kommunens adgang til å gi dispensasjon er avgrenset. Veilederen utdyper bl.a. følgende for-
hold: 
• Strandsonen skal bevares som natur- og friluftsområde tilgjengelig for alle. Regjeringen 

ønsker en strengere og mer langsiktig strandsoneforvaltning. Det er derfor nødvendig med 
en streng praksis ved behandlingen av dispensasjoner i 100–metersbeltet langs sjø og 
vassdrag. Forbudet i § 1–8 mot bygging i 100–metersbeltet veier tungt. Det skal svært 
mye til før dispensasjon kan gis til bygging her, spesielt i områder med stort utbyggings-
press. 

• Kommunen bør ikke gi dispensasjon i strid med uttalelse fra statlig eller regional myndig-
het. Det forutsettes at en «negativ uttalelse» i denne sammenhengen gir klart uttrykk for at 
myndigheten motsetter seg dispensasjonen. 

 
Plan- og bygningslovens § 1-6 slår fast at også Forvaltningsloven gjelder for plan- og 
byggesaker. Dette innebærer en plikt til å begrunne vedtak om å gi eller å avslå en søknad om 
dispensasjon. Begrunnelsen skal gis samtidig med at vedtaket treffes, jfr. § 24 i 
Forvaltningsloven. Når kommunen vurderer om dispensasjon skal gis, er skjønnet underlagt 
omfattende begrensninger. Det er derfor viktig at kommunen gir en utfyllende begrunnelse for 
vedtak om dispensasjon, jfr. Forvaltningslovens § 25. 
 
Det er verdt å merke seg ordbruken i loven og retningslinjene: Fordelene skal være klart 
større enn ulempene. Regjeringen ønsker en strengere og mer langsiktig strandsoneforvalt-
ning.  Forbudet mot bygging i strandsonen veier tungt. Det skal svært mye til før dispensasjon 
kan gis. 
 
Enebakk kommunes behandling av dispensasjonssaker vurderes utfra følgende revisjonskrite-
rier:  
• Det bør være konsistent praksis i dispensasjonssaker og foreligge rutiner som sikrer dette. 
• Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene for at dispensasjon 

skal gis. Vurderingen av dette må være dokumentert. 
• Avgjørelser i byggesaker skal fattes som enkeltvedtak. Kommunen skal begrunne vedtak 

om dispensasjon. 

5.2 Faktabeskrivelse 
Dispensasjoner 
Enhet for natur, geodata og byggesak har utarbeidet rutinebeskrivelse for behandling av 
dispensasjoner i Enebakk kommune. Rutinebeskrivelsen angir i hvilke tilfeller høring skal 
gjennomføres hos offentlige organer og redegjør for at kommunen må vurdere om fordelene 
ved en dispensasjon er klart større enn ulempene, for å kunne gi dispensasjon. Fastsettelsen av 
gebyrenes størrelse omtales. Det henvises også til aktuelle rettskilder og veiledere. 
 
Fra 2010 har kontoret bygget opp en oversikt/historikk over alle dispensasjoner som er gitt. 
Disse blir lagt inn i planarkivet, som brukes aktivt ved nye dispensasjonssøknader. Fylkes-
mannens vedtak i klagesaker legges også til grunn for saksbehandlingen.  
 
Administrasjonen merker seg også utvalg for teknikk og utvikling sine vedtak i dispensa-
sjonssøknader. Det oppleves som avklart med TEK hvilke saker som skal avgjøres av utvalget 
og hva som avgjøres administrativt. Alle delegerte vedtak for siste periode opplistes i møte-
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innkallinger til utvalgsmøter. Utvalgsmedlemmer gis anledning til å sende inn spørsmål til 
sakene i forkant av hvert møte.  
 
Revisor har gjennomgått 10 tilfeldig valgte saker som vedrørte dispensasjon. For alle saker 
var det i saksfremstillingen redegjort for fordeler og ulemper ved å gi dispensasjon. I de saker 
der dispensasjon ble gitt, var det redegjort for at fordelene var større enn ulempene. Ved 
utvalgsbehandling ble administrasjonens innstilling fulgt i alle saker. I saker der det ble inn-
hentet uttalelse fra fylkesmannen eller fylkesrådmannen, hadde disse ingen innsigelser til 
kommunens vedtak.  
 
Enhetsleder har satt opp en oversikt over alle restanser NAB har på dispensasjonssaker.  
Denne viser at kommunen har 10 pågående dispensasjonssaker, hvorav syv saker er mindre 
enn tre måneder gamle. Én av sakene er eldre enn ett år. 
 
100-metersbeltet 
I Enebakks kommuneplan, § 8, framgår det at bygg- og anleggstiltak og fradeling til utbyg-
gingsformål ikke er tillatt nærmere enn 100 m fra strandlinjen langs vassdrag. Det kreves 
således dispensasjon ved bygging innenfor dette området.  
 
NAB har overfor revisor redegjort for sine vurderinger opp mot Plan- og bygningslovens 
krav. Hensynet til almen ferdsel vektlegges i stor grad. Et sentralt vurderingspunkt er også om 
tiltaket virker «privatiserende» for området. Fordeler og ulemper blir vurdert i saken. Etter at 
kommunen har behandlet saken, sendes den til uttalelse hos fylkesmannen og fylkesrådman-
nen. Man ber også om uttalelse fra andre relevante instanser dersom det er behov for det. Det 
er ikke automatikk i at kommunen må følge fylkesmannens uttalelse. I tilfeller av uenighet er 
fylkesmannen normalt strengere i sin uttalelse. Administrasjonen vektlegger historikken for 
dispensasjoner i 100- metersbeltet, slik at nye avgjørelser fattes i tråd med dette.     

5.3 Vurdering 
Enhet for natur, geodata og byggesak sin rutinebeskrivelse for behandling av dispensasjoner 
tilrettelegger for at alle sakene skal behandles på en ensartet måte. Revisjonen ser det som 
positivt at kommunen har god oversikt over dispensasjoner som er gitt etter 2010 og at denne 
kunnskapen brukes aktivt. Alle saker som er løst administrativt, forelegges neste møte i utvalg 
for teknikk og utvikling, slik at de folkevalgte også har oversikt over innvilgete 
dispensasjoner.  
 
Revisors gjennomgang av 10 enkeltsaker viser at utvalget ikke har forandret administrasjo-
nens innstilling. Fylkesmannen og fylkesrådmannen hadde heller ingen innsigelser til kom-
munens innstilling. For alle saker som ble innvilget, var det redegjort for at fordelene var 
større enn ulempene, slik regelverket krever. Ingen av de personene vi har telefonintervjuet 
mener at det har vært forskjellsbehandling i noen av de saker de har hatt kjennskap til. 
 
I kommuneplanen er det satt begrensninger mot bygging i 100- metersbeltet langs vassdrag. 
Kommunen har redegjort greit for håndteringen av slike saker. 
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Vedlegg: Rådmannens uttalelse til revisjonsrapporten 
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23.01.2015 

• Rådmannens høringsuttalelse til forvaltningsrevisjon 
byggesaksbehandling  

 
Rådmannen mottok høringsutkast til forvaltningsrevisjonsrapport av byggesaksbehandlingen i 
Enebakk til uttalelse datert 19.01.2015. Med utgangspunkt i guide til høringsuttalelse er 
rådmannen bedt om å gi en vurdering av rapportens konklusjoner og anbefalinger, og videre 
om rådmannen vil iverksette tiltak på bakgrunn av disse, samt hvilke tidsperspektiv som 
gjelder for tiltakene. 
 
Rådmannen presiserer at informasjon om prosjektet har vært tilstrekkelig og klar samt at hun 
ikke har noen kommentarer til prosjektets metode. 
 
Nedenfor kommenteres rapportens avsluttende anbefalinger og deretter kommenteres 
konklusjonene knyttet til de tre hovedtemaene i rapporten: Kvalitet i byggesaksbehandlingen, 
Saksbehandlingstid og Dispensasjonssaker. 
 
Anbefalinger Rådmannens kommentarer/Tiltak 
Byggesaksbehandlingen bør vurderes i 
forhold til påstanden om lite smidighet. 
TEK og administrasjonen bør dessuten 
avklare hvordan Enebakk kommune skal 
drive byggesaksbehandlingen innenfor 
rammer gitt av lov- og planverk. 

Rådmannen registrer at utvalget har en 
oppfattelse av lite smidighet i 
saksbehandlingen i administrasjonen. 
Rådmannen har videre iverksatt 
brukerundersøkelser og vil bruke disse 
tilbakemeldingene til å arbeide med 
forbedring med utgangspunkt i rammer 
gitt av lov- og planverk. 
Administrasjonen vil ta initiativ til en 
workshop i utvalget hvor 
administrasjonens rutiner og håndtering 
av de sakene utvalgsleder er misfornøyd 
med diskuteres. 

Det bør avklares når sjekklister er 
obligatorisk å bruke. 

Bruk av sjekklister skal vurderes opp mot 
hva dette medfører av ekstra bruk av tid. 
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Saksbehandlingstiden for 
dispensasjonssaker bør reduseres. 

Saksbehandlingstiden på 
dispensasjonssaker skal reduseres innen 
01.07.2015. 

 
Nedenfor følger rådmannens kommentarer til konklusjonene innenfor de ulike hovedtemaene 
i rapporten: 
 
Kvalitet i byggesaksbehandlingen: 
Rådmannen merker seg at det ikke er funnet forskjellsbehandling av likeartede byggesaker og 
at byggesaksbehandlingen skjer i samsvar med regelverket. Videre er det utarbeidet relevante 
rutinebeskrivelser og maler som bidrar til å opprettholde god kvalitet.  
Rådmannen noterer seg at det er behov for en avklaring på når det er obligatorisk å bruke 
sjekklister og vil følge opp at dette blir avklart og gjort kjent i enheten.  
Rådmannen vil videre bidra til at det som ser ut til å være en uenighet mellom utvalget og 
administrasjonen avklares.  
 
Saksbehandlingstid: 
Rådmannen er kjent med at Enebakk har lang saksbehandlingstid på enkelte 
dispensasjonssaker. Saksbehandlingstiden skal reduseres innen 01.07.15.  
 
Rådmannen merker seg ellers at Enebakk kommune kommer godt ut sammenliknet med andre 
kommuner. 
 
Dispensasjonssaker: 
Rådmannen merker seg at revisjonen ser det som positivt at Enebakk har god oversikt over 
dispensasjonssaker som er gitt etter 2010 og at informasjonen brukes aktivt for å sikre 
likebehandling. Revisjonens gjennomgang av 10 tilfeldige enkeltsaker viser at sakene løses 
innenfor rammer gitt av lov og forskrift og på en ensartet måte. 
 
Oppsummert gir rapporten et godt bilde av byggesaksbehandlingen i Enebakk. Det er ikke 
avdekket forskjellsbehandling i likeartede byggesaker og kommunen overholder 
saksbehandlingsfristen i 99 % av behandlede saker. Det påpekes forbedringsområder og 
rapporten vil bli brukt til å forbedre byggesaksbehandlingen i kommunen ytterligere. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

 
 
Kjersti Øiseth 
Rådmann 
 
 


