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Forord 
 

Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Frogn kommune etter kommuneloven av 25. 

september 1992 med endringene tilføyd ved lov av 12. desember 2003. Formålet med 

forvaltningsrevisjon er nedfelt i lovens § 77 nr. 4 som har følgende ordlyd: 

 

Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert 

på en betryggende måte. Kontrollutvalget 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 fylkestingets vedtak og forutsetninger 

(forvaltningsrevisjon). 

 

I denne undersøkelsen har Follo distriktsrevisjon vurdert byggesaksbehandlingen i Frogn 

kommune.  Innhenting av data er i hovedsak gjort i perioden mai til september 2012. Follo 

distriktsrevisjon vil benytte anledningen til å takke kommunens kontaktperson og øvrige 

ansatte i Frogn kommune som har bistått revisjonen i forbindelse med gjennomføringen av 

undersøkelsen.  

 

  

  

 
 

Steinar Neby Bjørn Tore Nedregård 

Revisjonssjef Avdelingsleder 
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1 Sammendrag 
 

Follo distriktsrevisjon har etter bestilling fra kontrollutvalget i Frogn kommune gjennomført 

en forvaltningsrevisjon av byggesaksbehandlingen i kommunen. Prosjektet har hatt fokus på 

likebehandling og kvalitet i saksbehandlingen. 

 

Undersøkelsen er gjennomført i form av gjennomgang av interne regler og rutinebeskrivelser, 

samt intervjuer av ledelse og saksbehandlere ved byggesakskontoret. Revisjonen har også hatt 

en samtale med lederen av hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker.  

 

Rapporten peker bl.a. på at Frogn kommune har utviklet prosedyrer og arbeidsprosesser som 

er med på å sikre en ensartet behandling av saker. Saksbehandlingssystemet er imidlertid lite 

tidsmessig og revisjonen støtter behovet for et nytt. Revisjonens generelle inntrykk er at 

byggesakskontoret følger de systemer, rutiner og maler som er fastlagt for behandlingen av 

byggesaker. 

 

Kommunen har lagt vekt på kompetanseoppbygging innenfor byggesak. Kommunen har 

likevel utfordringer både ift. kapasitet og lavt erfaringsnivå. Dette kan i seg selv være en 

risiko i forhold til likebehandling av saker. 

 

Etter revisjonens syn er etterslepet av gamle saker for høyt og det ser ikke ut til at denne 

situasjonen er i ferd med å endres vesentlig. Kommunen bør derfor gjøre en ny vurdering for 

å finne tiltak for å komme à jour i saksbehandlingen av gamle saker. 

 

Revisjonen mener videre at kommunen bør kunne dokumentere hvilken praksis den følger 

ved behandlingen av ulike saker (spesielt forhold som angår dispensasjoner og klager), slik at 

det skapes trygghet omkring hvilken linje som har vært fulgt.  

 

Rapporten inneholder bemerkninger omkring:  

 

 Praksis for vurdering av prinsippene i naturmangfoldloven. 

 Manglende brukerundersøkelser og serviceerklæringer. 

 Manglende formell delegering av vedtaksfullmakten i byggesaker. 

 Etterslep av gamle saker som forblir liggende og nødvendigheten av å få ryddet vekk 

dette etterslepet. 

 Kommunens praktisering av delegeringsreglementet. 

 Dokumentasjon av innstilling og begrunnelse for vedtak. 

 Etablering av en oversikt over hvilken policy kommunen følger i ulike saker. 

 

 

Follo distriktsrevisjon har avslutningsvis gitt en del anbefalinger som vi mener bør kunne 

medvirke til forbedringer i byggesaksbehandlingen i Frogn kommune. 
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2 Formål og problemstillinger 

2.1 Bakgrunn 

 

Kontrollutvalget vedtok på sitt møte 30. januar 2012 (sak 08/12) å be revisjonen utarbeide et 

forslag til prosjektplan for revisjon av byggesaksbehandlingen i kommunen. Prosjektplanen 

ble godkjent i møtet 5. mars 2012 (sak 11/12). Utvalget kom da med føringer om at prosjektet 

også i tillegg til hva som var foreslått, også burde se på oppfølgingen av naturmangfoldloven, 

reguleringsplanen for antikvariske spesialområder, hvordan delegeringsadgangen til 

administrasjonen benyttes, årsaker og resultat av ankebehandlinger og hva slags 

dispensasjoner fra byggeforbudet i strandsonen som er gitt de siste årene. 

 

2.2 Formål og problemstillinger 

 

Kontrollutvalget har vedtatt følgende formål og problemstillinger for prosjektet: 

 

Formål 

 

Undersøke om Frogn kommune har lagt til rette for kvalitet og likebehandling i 

byggesaker. 

 

På bakgrunn av de føringene som ble gitt under møtet 5.mars, har revisjonen justert 

problemstillingene noe ut fra hva som ble fremlagt i innstillingen til møtet. 

 

1. Hvordan har kommunen organisert og strukturert saksbehandlingen av byggesaker for å 

sikre at hensynet til likebehandling blir ivaretatt? 

 

 Er det etablert rutiner som sikrer ensartet behandling av likeartede saker? 

 

2. Gjennomføres byggesaksbehandlingen med tilstrekkelig kvalitet?  

 

 Er kommunens praksis i byggesaksbehandlingen i samsvar med regelverk og 

rutiner? 

 Blir avgjørelser som fattes i byggesaker kvalitetssikret på en tilfredsstillende 

måte? 

o Hvordan utøves delegasjonsmyndigheten innen feltet 

byggesaksbehandling? 

o På hvilken måte hensyntas naturmangfoldsloven i vurderingsgrunnlaget 

ved saksbehandlingen av byggesaker? 

o Hvilken praksis er etablert for å følge opp reguleringsplanen for 

antikvariske spesialområder? 

 Hvordan praktiserer Frogn kommune det generelle forbudet mot tiltak i 100-

metersbeltet? 

 

3. Hvordan håndteres dispensasjoner fra regelverket? 

 Hva er årsak til klagesaker og blir klagene behandlet i tråd med regelverket? 

 Sikrer kommunens praksis at dispensasjonssaker blir behandlet på en ensartet 

måte? Herunder også: 
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o Hvilke dispensasjoner fra forbudet mot tiltak i 100-metersbeltet er gitt 

de siste årene? 

o Hvordan redegjør kommunen for fordeler og ulemper i 

dispensasjonssaker? 

 

2.3 Avgrensninger og presiseringer 

 

Den vedtatte prosjektplanen, inkl. utvalgets føringer, innebærer at prosjektet skal belyse 

mange ulike forhold som vedrører byggesaksbehandlingen, fremfor å gå i dybden på 

spesifikke problemstillinger. 

 

Revisjonsprosjektet har videre fokusert på byggesaksbehandlingen. Plan- og reguleringssaker 

er ikke omtalt i prosjektet.  

 

Det er videre 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 

korrekte eller ikke. Vi har derfor ikke foretatt noen overprøving av konklusjonene i 

enkeltsaker. 

2.4 Revisjonskriterier 

 

Revisjonskriterier er en samlebetegnelse på de kravene og forventningene som brukes i den 

enkelte forvaltningsrevisjon. Disse kriteriene benyttes som grunnlag for å vurdere om 

kommunens virksomheter og aktiviteter drives i samsvar med krav og forventninger. 

Kriteriene, holdt sammen med faktagrunnlaget, danner basis for de analyser og vurderinger 

som kan foretas, og de konklusjoner som trekkes i en forvaltningsrevisjon. 

 

I denne undersøkelsen er kriteriene i hovedsak hentet fra: 

 Plan- og bygningsloven, 27.06.2008, nr 71. 

 Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften), 26.02.2010. 

 Naturmangfoldloven, 19.06.2009. 

 Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. 

 Reguleringsbestemmelser for antikvarisk spesialområde Drøbak 

 Delegeringsreglement for Frogn kommune 

 Frogn kommunes reglement for videredelegering av myndighet fra rådmannen til 

enhetslederne 

 Frogn kommunes retningslinjer og rutiner på området. 
 

Gjeldende plan- og bygningslov er datert 27. juni 2008. Denne loven erstatter tidligere lov fra 

14. juni 1985 nr 77. Plandelen av den nye loven trådte i kraft 1. juli 2009, mens 

byggesaksdelen først trådte i kraft 1. juli 2010. 

Lovens formål er gitt i § 1-1: 

Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og 

framtidige generasjoner.  

Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale 

oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser.  
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Byggesaksbehandling etter loven skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift 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 beskrives.  

Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det 

enkelte byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstvilkår og 

estetisk utforming av omgivelsene.  

 

Revisjonen viser til at et vesentlig poeng i formålsparagrafen er at byggesaksbehandlingen 

skal sikre at tiltak blir i samsvar med regelverket. Det vises også til miljøverndepartementets 

lovkommentar til § 1-1 hvor det heter at ”byggesaksbehandling etter loven skal sikre at de 

offentlige krav som stilles til de enkelte tiltak overholdes (revisjonens utheving). 

Revisjonen mener det er grunn til å være bevisst på lovgivers klare føringer for hvordan 

saksbehandlingen bør foregå. Det fremkommer tydelig at byggesaksbehandling i stor grad er 

en prosess som skal sikre at regler, slik de fremkommer i lov, forskrift og planvedtak, blir 

fulgt. 
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3 Metodisk gjennomføring 

3.1 Gjennomføring 

 

Problemstillingene i prosjektet er belyst gjennom intervjuer med fagleder for byggesak. Det er 

videre gjennomført enkeltvise intervjuer med alle saksbehandlerne på byggesakskontoret. 

Revisjonen har i tillegg hatt en samtale med lederen for hovedutvalget for miljø, plan- og 

byggesaker. 

  

Revisjonen har gjort en vurdering av rutiner og retningslinjer som kommunen har utarbeidet 

innenfor området. 

 

Det er videre innhentet statistikk fra SSB/Kostra og Fylkesmannen i Oslo og Akershus for å 

belyse problemstillingene. 

 

For å belyse problemstillingene ytterligere, har revisjonen har også sett nærmere på 18 

enkeltsaker behandlet i 2012, hvor klage eller dispensasjon har vært en del av saken. 

 

Faktadelen av rapporten er gjennomgått og kommentert av kommunens kontaktperson. Den 

fullstendige rapporten er deretter sendt rådmannen på formell høring. 

 

3.2 Dataenes reliabilitet og validitet 

 

Kvalitetssikring av datagrunnlaget omfatter en vurdering av reliabilitet og validitet. 

 

Begrepet reliabilitet beskriver analysens pålitelighet. I dette ligger at pålitelighet setter krav 

til nøyaktig datainnsamling og at det ikke er skjedd systematiske feil underveis i 

innsamlingen. Begrepet validitet beskriver analysens gyldighet, det vil si hvor godt det gitte 

materialet belyser problemstillingen i en undersøkelse. 

  

Intervjuene er gjennomført som strukturerte intervjuer hvor spørsmålene fokuserer på 

problemstillingene som ligger til grunn for undersøkelsen. Intervjusituasjonen gjør det også 

mulig å kunne oppklare misforståelser og stille oppfølgingsspørsmål, hvilket også bidrar til 

styrket reliabilitet. Det styrker også reliabiliteten at intervjobjektene selv har verifisert de 

opplysningene de har gitt i intervjuet. 
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4 Saksbehandlingsrutiner 
 

 

 

 

 

4.1 Revisjonskriterier 

 

Saksbehandlingsrutiner 

Det sentrale regelverket for saksbehandling i forvaltningen følger av forvaltningsloven. I 

tillegg finnes en rekke særlover og forskrifter. Samtidig hviler forvaltningsretten på 

ulovfestede prinsipper for god forvaltningsskikk. Et av disse prinsippene er likhetsprinsippet 

som bygger på rettferdighetsbetraktninger og innebærer at de forvaltningsavgjørelser som 

fattes må bygge på en objektiv og saklig vurdering som sikrer likhet og rettssikkerhet
1
.  

 

Selv om forvaltningsloven ikke inneholder uttrykkelige bestemmelser som stiller krav til 

likebehandling har loven en rekke bestemmelser som stiller krav til saksbehandlingsprosessen 

og til utforming av vedtak. Dette er bl.a. bestemmelser om forvaltningens veiledningsplikt, 

utredningsplikt og krav til begrunnelse av vedtak med mer. Det vises dessuten til 

byggesaksforskriftens § 1-1 hvor det bl.a. fremgår at forskriften skal sikre effektiv og 

forsvarlig saksbehandling av byggesaker. 

 

Dette innebærer at kommunen må sørge for at saksbehandlingen imøtekommer kravet om 

likebehandling. 

 

En forsvarlig saksbehandling avhenger dessuten bl.a. av tilstrekkelig kompetanse og kapasitet 

ved byggesakskontoret. 

 

Revisjonen har på bakgrunn av ovenstående, lagt følgende kriterier til grunn for 

undersøkelsen:  

 

 Kommunen bør ha interne saksbehandlingsrutiner som legger til rette for objektivitet 

og enhetlig praksis i saksbehandlingen. 

 Kompetanse og kapasitet må være tilfredsstillende. 

  

4.2 Faktabeskrivelse 

 

Generelt 

Enhet for samfunnsutvikling har ansvar for overordnet planlegging, miljøvern og friluftsliv, 

regulering, byggesak og kart-  og oppmålingstjenester. Interkommunalt kontor for miljørettet 

helsevern er også lagt til enheten. Enheten har totalt 20 ansatte (19 årsverk). Av dette utgjør 

byggesak 4 årsverk og 1 fagleder. Pr. september 2012, har én person sluttet, mens én nytilsatt 

                                                 
1
 Sivilombudsmannen, sak 2007/1783 

Hvordan har kommunen organisert og strukturert saksbehandlingen av byggesaker for å 

sikre at hensynet til likebehandling blir ivaretatt? 

 Er det etablert rutiner som sikrer ensartet behandling av likeartede saker? 
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først begynner i november 2012. Bemanningen er dermed 3 saksbehandlere og én fagleder pr. 

september 2012.  

 

Generelt er arbeidet organisert ut fra at alle ansatte skal kunne forberede alle type saker. 

Fagleder har delegert fullmakt til å skrive under på alle vedtakene som byggesak og 

regulering fatter, parafert av saksbehandler. Virksomheten har ikke stillingsbeskrivelser, men 

faggruppenes ansvarsområder er beskrevet i enhetenes virksomhetsplan. 

 

Saksbehandlingsrutiner 

Kommunens saksbehandlingsrutiner fremkommer gjennom flere dokumenter, herunder: 

 

 Kommuneplanens arealdel, som angir generelle bestemmelser, plankrav, 

bestemmelser for tiltak og retningslinjer for praktiseringen av planen. 

 Saksgang for byggesaker, som omhandler hele prosessen fra mottak i arkiv til saken er 

ferdigbehandlet og arkivert.  

 Sjekkliste for byggesak og en rutinebeskrivelse for bruk av sjekklisten. 

 

Kommunen har også lagt ut diverse dokumenter, informasjon og skjemaer på sine nettsider. 

Dette inkluderer også en beskrivelse av byggesaksbehandlingen i Frogn kommune som blant 

annet dekker krav til søknaden, veiledning, saksbehandlingstider og gebyrer. Beskrivelsen 

dekker også forhåndskonferanser og redegjør for at dette kan være nyttig for å avklare 

tiltakets forutsetninger samt rammer for videre saksbehandling. Beskrivelsen har også en link 

til skjemaet ”anmodning om forhåndskonferanse” som tiltakshaver skal benytte for å avtale 

dette. 

 

Kommunen har i tillegg utviklet en rekke maler til støtte for saksbehandlingen. Disse 

omfatter: 

 

 Anmodning om forhåndskonferanse. 

 Referat fra forhåndskonferanse. 

 Foreløpig svar. 

 Foreløpig svar – mangelbrev. 

 Igangsettingstillatelse. 

 Rammetillatelse. 

 Midlertidig brukstillatelse. 

 Tillatelse til tiltak § 20-1. 

 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett § 20-2. 

 Ferdigattest. 

 

Revisjonen har fått opplyst at den normale saksgangen i en byggesak starter med at den 

innkomne saken registreres av kommunens postmottak. Hver mandag holdes 

saksfordelingsmøte i regi av fagleder hvor alle saksbehandlerne er til stede. Den enkelte sak 

fordeles til saksbehandler ut fra en vurdering av hvem som har kapasitet og kompetanse innen 

de områder saken berører. På disse møtene blir hver ny sak gjenomgått og det blir gitt faglige 

innspill til saken fra alle møtedeltakerne. Deltakerne kan også ta med saker inn i møtet for å 

etterprøve sin egen vurdering i den konkrete saken. 

 

Byggesakskontoret benytter kontor 2000 som saksbehandlingssystem. Dette oppleves som 

utdatert, og inneholder lite som bidrar til å legge til rette for en mer effektiv saksbehandling. 
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Systemet oppleves som tregt, har mye nedetid og ”heng” og blir vurdert som en ”tidstyv” i 

saksbehandlingen. Frister kan legges inn i systemet, men systemet gir ingen god oversikt over 

disse. Fristene blir derfor fulgt opp av den enkelte på et eget regneark. Kommunen arbeider 

med å gå over til et fullelektronisk arkiv, som også vil innebære overgang til et nytt 

saksbehandlingssystem. I praksis opereres det i dag med både elektronisk versjon og 

papirkopier av søknadene. 

 

Videre er det fra saksbehandlernes side pekt på at det går med mye tid til registrering, 

komplettering av mapper, dokumentasjon i arkivsystemet og oppfølging for at gebyrer skal bli 

krevd inn. Det ble stilt spørsmål med om dette ikke med fordel kunne ivaretas av andre i 

kommunen. 

 

Saksbehandlerne har gitt uttrykk for at maler, sjekklister mv, er dekkende for deres behov. 

 

Kompetanse 

Saksbehandlerne på byggesak, har alle kort tjenestetid i Frogn kommune. Den med lengst 

tjenestetid har vært ansatt siden august 2011, mens den med kortest tjenestetid har vært ansatt 

siden juni 2012.  

 

Saksbehandlerne har uttrykt at ansvar, oppgaver og krav til jobbutførelse oppfattes som 

tilstrekkelig klar. Kommunen gjennomførte intet spesielt opplæringsprogram, verken for å 

introdusere de nytilsatte til Frogn kommune eller mer spesifikt rettet mot byggesak. 

Opplæringen ble derfor en integrert del av jobbutførelsen basert på egeninnsats og eget 

initiativ for å klargjøre utfordringer knyttet til behandlingen av pålagte saker. Samtidig ble det 

ikke uttrykt særlige behov for kompetansetiltak. Det fremkom likevel at en introduksjon til 

saksbehandlingssystem, praksis og rutiner kunne ha vært en fordel.  

 

En av de ansatte har lang erfaring fra saksområdet fra andre kommuner. De to andre har 

begrenset erfaring med byggesaksbehandling fra tidligere. 

 

Revisjonen får opplyst at følgende kursvirksomhet er gjennomført de to siste årene: 

 

2011 

 Kurs i plan- og bygningsrett (videreutdanning ), 4 deltakere. 

 By- og tettstedskonferanse,  3 deltakere. 

 Boligplanlegging i by, tre dagers kurs,  2 deltakere. 

 Fagseminar, Norsk kommunalteknisk forening, to dager, 5 deltakere. 

 Seminar om strandsoneforvaltning, 2 timer, alle. 

 Kurs i naturmangfoldlov, hel dag, alle. 

 

2012 

 Innføring i plan- og bygningsloven, 2 deltakere.  

 Seminar om obligatorisk uavhengig kontroll, alle, 

 Byggesaksdagene, 2 dager, alle. 

 Klimatilpasning og overvannshåndtering , 1 deltaker. 

 Seminar forurenset grunn, 3 deltakere. 

 Det årlige plan- og bygningsrettskurset, 1 deltaker 
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Nettverksmøter: 

 Nettverkssamling byggesak (to i 2011 og en i 2012), alle. 

 Klimanettverksmøte, 2011, alle. 

 

Kurs i regi av kommunen 

 Opplæring i saksbehandlingssystem, alle nye medarbeidere  

 Forvaltningslov, 2011, 2 deltakere 

 Offentlighetslov, 2011, 2 deltakere 

 

Interne seminarer  

 Enhetsseminar, en gang i året, alle. 

 Kommunikasjonsseminar, halv dag juli 2011, alle. 

 

Kompetansemessig er leder for byggesak tilfreds med nivået, men kapasiteten vurderes som 

anstrengt for tiden.  

 

Kapasitet 

Kommunen viser i handlingsprogrammet
2
 til at ”mengden nye saker på byggesak er stor, 

samtidig som kommunen har et etterslep å ta igjen.” Videre sies det at nytt lovverk 

”innebærer økt ressursbruk til opplæring av saksbehandlere og utforming av nye maler og 

rutiner knyttet til saksbehandling, arkivering osv. Stor utskiftning av ansatte både i 2010 og 

2011 stiller krav til gode rutinebeskrivelser av saksbehandlingsprosedyrer. Situasjonen har 

over lang tid vært preget av” brannslukking”, slik at det fortsatt gjenstår en del arbeid med å 

få på plass gode rutiner og systemer. Videre er det avgjørende for god og effektiv 

saksbehandling å få på plass et velfungerende elektronisk saksbehandlingssystem.” 

 

Administrasjonen
3
 har gitt uttrykk for at den har en utfordrende situasjon på byggesaksiden 

preget av mange komplekse saker. Dette gjelder mange dispensasjonssaker, saker som 

vedrører antikvarisk spesialområde, 100-metersbeltet,og dessuten utfordringer knyttet til at 

kommunen har ca 3000 hytter. Det har blitt pekt på at arbeidspress har ført til sykefravær og 

høy turnover, som igjen resulterer i mangel på rutine, erfaring og lokalkunnskap. Som følge 

av dette er bl.a. bemanningen i 2011 økt med 1 årsverk, kompetanseutvikling er vektlagt samt 

at lederstrukturen er endret ved at funksjonene som fagleder er etablert både for 

byggesak/regulering og kart og geodata.  

 

Saken ble fulgt opp i 2012
4
 hvor det ble uttrykt at vedtatte tiltak var i ferd med å gi resultater, 

men at det likevel ville ta noe tid å komme à jour.  

 

Det var også registrert omlag 20 ulovlighetssaker i tillegg til at det er gitt melding om 

ulovligheter der oppfølging ikke er startet opp. Dette er samme antall som for juli 2011.  

 

Enhet for samfunnsutvikling skal høsten 2012 legge frem en prinsippsak vedrørende 

ulovlighetsoppfølging for politisk behandling. Det er foreslått å organisere arbeidet i en 

prosjektform. 

 

Revisjonen har bedt enhet for samfunnsutvikling om en oversikt over omfanget av slike saker 

                                                 
2
 Handlingsprogram 2012-2015, s. 96 

3
 Notat 05.08.2011 fra rådmannen til utvalg for miljø, plan og bygg. 

4
 Notat 28.02.12 fra rådmannen til utvalg for miljø, plan og bygg. 
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og evt endringer i tallene. Tilbakemeldingen viser følgende status pr 16. oktober 2012: 

 

 

Type saker Antall Merknader 

Arkivprosjektet 

 

Gjennomgått frem til gnr. 44.  

 

(Gårdsnummer går fra 1-103 med 

unntak av 21, 39, 79, 84, og 98 som 

ikke er i bruk.) 

107 Fordelt til enhet for samfunnsutvikling 

for oppfølging. 

124 Saker der arkivet skal sende brev før 

saken evt. fordeles til 

samfunnsutvikling for oppfølging. 

Ulovligheter, nye og gamle: 83 (Noen av disse ligger også innenfor 

100-metersbeltet eller er avhengig av 

andre dispensasjoner) 

 

100-metersbeltet 14  

Juss-saker 2  

Diverse ubesvarte gamle 72  

Diverse ubesvarte nye 42  

Klager 9  

Foreløpig svar sendt ut i nyere saker 93  

 

 

Enhet for samfunnsutvikling mener at omfanget av gamle restanser er redusert med ca 10 

saker siden i fjor. Reduksjonen er anslått ut fra skjønn. 

 

Ut fra de samtaler revisjonen har hatt, har det ikke fremkommet grunnlag for å reise kritikk 

mot arbeidsmiljøet eller hvordan ledelsesfunksjonene blir ivaretatt. Det er heller ikke meldt 

om særlig høyt forbruk av overtid blant de ansatte. Sykefraværet i enheten er redusert fra 8,3 

% ved utgangen av 2.tertial i 2011 til 2,7 % på samme tid i 2012. 

 

Generelt opplever imidlertid også saksbehandlerne at arbeidsbelastningen er høy og at det er 

utfordrende å holde lovpålagte frister. Overfor revisjonen ble det fra saksbehandlernes side 

reist tvil om nytilsetting av en person vil være tilstrekkelig ut fra den arbeidsbelastningen 

byggesak har, noe som forsterkes av en restanse av gamle saker som ennå ikke er løst. 

Samtidig ble det understreket at det kun er få tilfeller av fristoversittelser. 
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Antall søknader
5
 om tiltak (PBL §§ 20.1, 20.2) i Frogn kommune, har de siste fire årene 

steget fra 190 søknader i 2008 til 242 saker i 2011. De siste 3 årene har antallet ligget på 230-

240 slike saker i året. 195 saker ble ferdigbehandlet i 2011 (vedtak ble fattet). Ellers ble det 

behandlet 164 saker av andre typer. Sammenlignet med nabokommunene, kommunegruppe 

08 og landgjennomsnittet, viser tallene at Frogn kommune til dels har noe færre søknader om 

tiltak enn disse. Saksmengden målt i antall mottatte søknader om tiltak, fremstår ikke som 

spesielt høyere enn for de øvrige. 

 

Oversikten fanger imidlertid ikke opp etterslepet av eldre saker som også er til behandling. 

 

4.3 Vurderinger 

 

Saksbehandlingsrutiner 

Det er viktig for en kommunes omdømme å sikre objektivitet og enhetlig praksis. 

Byggesaksbehandling er en sentral tjeneste som omfatter mange innbyggere i kommunen og 

det er viktig at kommunen har gode systemer innenfor denne tjenesten. 

 

Gode systemer, rutiner og maler bidrar til en effektiv saksbehandling. Dette er med på å skape 

en felles forståelse av hvordan arbeidsprosessene skal gjennomføres, ikke minst ved 

nytilsettinger og når erfaringsnivået til saksbehandlerne er begrenset. 

 

Revisjonen konstaterer at Frogn kommune har et rammeverk av skriftlige rutiner for 

saksbehandlingen. Revisjonen mener også at de beskrevne saksbehandlingsrutinene 

tydeliggjør arbeidsprosessene og gjennom dette legger til rette for en ensartet behandling av 

saker. På samme måte fremstår de maler som er utviklet, som egnet til å sikre at relevante 

forhold i likartede saker blir vurdert som grunnlag for det vedtak som fattes. 

 

Byggsakskontorets praksis ved at fagleder underskriver alle vedtak, er etter revisjonens 

vurdering med på å sikre en ensartet vurdering av likeartede saker. Vi ser det som positivt at 

saksbehandlerne også gir uttrykk for at maler, sjekklister mv. er dekkende for deres behov. 

 

                                                 
5
 Statistikk fra SSB/Kostra. 
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Revisjonen har forståelse for at saksbehandlingssystemet oppleves som utdatert og ikke gir 

tilfredsstillende støtte til saksbehandlingen. Revisjonen støtter oppfatningen om at det er 

viktig å få på plass et system som er tidsmessig, raskt og kan gi nødvendige oversikter, som 

for eksempel overholdelse av tidsfrister. Vi har også registrert at saksbehandlerne oppfatter at 

de bruker tid på arbeidsoppgaver som de mener kanskje kunne gjøres av andre. Revisjonen 

har ikke tilstrekkelig grunnlag for å trekke opp ansvarsgrensen mellom byggesakskontoret og 

andre enheter, men spiller dette inn som et moment som kommunen bør vurdere. 

  

Kapasitet og kompetanse 

Kommunen har i flere sammenhenger vist til at den har mange byggesaker som skal 

behandles, og at bemanningen derfor har økt. Revisjonen kan ikke se at volumet av nye saker 

i seg selv er spesielt høyt i Frogn, heller ikke i forhold til antall stillinger på byggesak. 

Revisjonen har samtidig forståelse for at etterslepet av gamle saker, og de utfordringene som 

følger av antikvariske hensyn, strandsoneproblematikk og et stort antall hytter, gjør at det 

bildet som denne statistikken gir, ikke nødvendigvis er beskrivende for arbeidsmengden.  

 

Kommunen har etter det revisjonen kan se, lagt vekt på å gi saksbehandlerne faglig 

kompetansepåfyll gjennom 2011 og 2012. Dette fremstår som en riktig prioritering både på 

grunn av at kommunen har mange nyansatte, og fordi sentralt lovverk er nokså nytt. 

Revisjonen konstaterer likevel at erfaringsnivået til saksbehandlerne er begrenset når det 

gjelder byggesaker i Frogn.  

 

Revisjonen vil derfor peke på at en kombinasjon av høyt arbeidspress, høy kompleksitet og 

lavt erfaringsnivå, kan utgjøre en risiko ift. likebehandling. Det er etter revisjonens mening 

derfor viktig å få avstemt ressurser og oppgaver. 

 

Revisjonen viser også til at rådmannen gjentagne ganger, både i handlingsprogram og i 

notater til politisk utvalg i 2011 og 2012, har pekt på at kommunen har en utfordrende 

situasjon på byggesakssiden som bl.a. er  preget av mange saker og etterslep av gamle saker. 

Samtidig blir det formidlet til revisjonen at kapasiteten til å håndtere denne portefølgen av 

saker er for lav. Revisjonen mener at etterslepet av saker er betydelig. Det er heller ikke noen 

vesentlig forbedring i situasjonen fra 2011 til nå. Så langt ser det ikke ut til at de tiltak som 

har vært presentert, har bidratt i særlig grad til å endre situasjonen.  

 

Revisjonen mener at kommunen ikke kan la denne situasjonen vedvare og at det må foretas en 

fornyet vurdering av tiltak for å komme ut av denne situasjonen. I første rekke tror vi det er 

viktig at kommunen kommer à jour i forhold til etterslepet av saker. Et ”restanseprosjekt” 

med innleid kapasitet kan være et alternativ. Revisjonen er kjent med at det også er 

utfordringer knyttet til å leie inn ekstern hjelp, og antar kommunen selv best kan definere hva 

som må til. Dernest er det viktig at kapasiteten ved byggesakskontoret blir avstemt for å holde 

unna for løpende saker. 

 

Konklusjon 

Frogn kommune har administrative rutiner som legger tilrette for å sikre ensartet behandling 

av saker. Saksbehandlingssystemet er imidlertid lite tidsmessig og revisjonen støtter behovet 

for et nytt. Kommunen bør dessuten følge opp de innspill som er kommet omkring 

fordelingen av arbeidsoppgaver mellom byggesakskontoret og andre enheter, og vurdere om 

dette bør analyseres nærmere. 
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Kommunen har lagt vekt på kompetanseoppbygging innenfor byggesak. Kommunen har 

likevel utfordringer når det gjelder bemanningen, både ift. kapasitet og lavt erfaringsnivå. 

Dette kan i seg selv være en risiko i forhold til likebehandling av saker. 

 

Etter revisjonens syn er etterslepet av gamle saker for høyt og det ser ikke ut til at denne 

situasjonen er i ferd med å endres vesentlig. Kommunen bør derfor gjøre en ny vurdering for 

å finne tiltak for å komme à jour i saksbehandlingen av gamle saker. 
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5 Kvalitet i saksbehandlingen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Revisjonskriterier 

Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter stiller en rekke krav til kommunens 

saksbehandling.  Eksisterende plan- og bygningslov er fra 2008. Plandelen ble gjort gyldig fra 

1. juli 2009, mens byggesaksdelen ble gjort gyldig fra 1. juli 2010.  

 

Revisjonen viser til at rådmannen etter kommuneloven § 23 skal: 

 

”sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og 

overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. ” 

 

Dette innebærer at kommunen bør ha interne saksbehandlingsrutiner som bidrar til å sikre at 

regelverket blir fulgt. Revisjonen legger til grunn at de maler og sjekklister for 

byggesaksbehandlingen som kommunen har utviklet, skal brukes. 

 

I henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser om dispensasjon, §19-1, heter det at 

regionale og statlige myndigheter, hvis saksområde blir direkte berørt, skal få mulighet til å 

uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i § 1-8 (forbud mot tiltak 

langs sjø og vassdrag). I tillegg gjelder den kommunale bygningsmyndighetens 

samordningsplikt, § 21-5, som blant annet sier at kommunen skal forelegge saker der tiltaket 

er betinget av tillatelse eller samtykke fra annen myndighet for de berørte myndigheter. 

 

Fylkesmannen skal ha oversendt saker vedrørende dispensasjoner i strandsonen eller langs 

vassdrag samt i LNF-områder, saker som i særlig grad berører biologisk mangfold, friluftsliv 

og kulturlandskap og saker som berører forurensning eller som er særlig transportskapende. 

 

Delegering 

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.  Det er viktig 

at kommunen har en klar struktur over ansvars- og myndighetsforhold. I Frogn kommune 

reguleres dette gjennom et delegeringsreglement
6
 som omfatter alle fullmakter delegert til 

politiske utvalg valgt av kommunestyret og til rådmannen. Dernest har rådmannen et 

                                                 
6
 Vedtatt i kommunestyret 16.11.1998, endret i 16.12.2002, 15.6.2009 og 18.6.2010. 

 

 Er kommunens praksis i byggesaksbehandlingen i samsvar med regelverk og rutiner? 

 Blir avgjørelser som fattes i byggesaker kvalitetssikret på en tilfredsstillende måte? 

o Hvordan utøves delegasjonsmyndigheten innen feltet byggesaksbehandling? 

o På hvilken måte inngår naturmangfoldsloven i vurderingsgrunnlaget ved 

saksbehandlingen av byggesaker? 

o Hvilken praksis er etablert for å følge opp reguleringsplanen for antikvariske 

spesialområder? 

 Hvordan praktiserer Frogn kommune det generelle forbudet mot tiltak i 100-

metersbeltet? 
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reglement for videredelegering
7
, ut fra de fullmaktene han har. Til sammen beskriver disse 

reglementene hvem som har avgjørelsesmyndighet i ulike typer saker. 

 

Kommunelovens §23, første ledd, sier at ”kommunalt folkevalgt organ kan gi 

administrasjonssjefen myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke 

er av prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret har bestemt noe annet.” 

 

Antikvariske spesialområder 

Frogn kommune har en egen reguleringsplan som omhandler antikvarisk spesialområde 

Drøbak. Denne planen har som hensikt å bevare områdets kulturhistoriske, arkitektoniske og 

miljømessige verdier.  Med hensyn til saksbehandling, fremhever planen bl.a. at: 

 

 Kommunen kan kreve en detaljeringsgrad på tegninger og annen dokumentasjon 

utover kravene i plan- og bygningsloven. 

 En rekke saker skal behandles i fylkets kulturvernmyndighet. (Bl. a. rivespørsmål, 

vesentlige om-/påbygninger, dispensasjoner) 

 Dispensasjon fra planen kan ikke påregnes. 

 

Naturmangfoldloven 

Kontrollutvalget har bl.a. satt fokus på oppfølgingen av naturmangfoldloven ved 

saksbehandling av byggesaker. Lovens § 7 (prinsipper for offentlig beslutningstaking) sier at: 

 

”Prinsippene i §§ 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer når det gjelder 

utøvelse av offentlig myndighet, herunder ved forvaltning av fast eiendom. 

Vurderingen skal fremgå av beslutningen.”  

 

Ot.prp. 52 (2008-2009) viser til at prinsippene har betydning både ved fastsetting av generelle 

forskrifter og ved individuelle avgjørelser. ”Offentlig myndighetsutøving” er først og fremst 

vedtak av forskrifter eller enkeltvedtak. Ordet retningslinje innebærer bl.a. at prinsippene ikke 

trenger å være utslagsgivende for resultatet i enhver sak. 

Lovens § 7 innebærer også at begrunnelsen for offentlige myndighetsbeslutninger skal vise 

hvordan prinsippene er kommet inn i den konkrete saken og hvilken vekt de er tillagt. I 

miljøverndepartementets veileder til lovens kapittel 2 vises til at § 7, 2. punktum er en 

saksbehandlingsregel om begrunnelsesplikt som supplerer saksbehandlingsreglene i 

forvaltningsloven. For å sikre at den samlede forvaltningen er i tråd med prinsippene, og at 

tolkningen av disse blir mest mulig ensartet, kreves det at vurderingen og vektleggingen av 

prinsippene skal fremgå av beslutningen.  

Begrunnelsesplikten gjelder alltid når naturmangfold berøres, herunder også vedtak som er 

positive for søkeren. For at § 7 skal være oppfylt, kreves at vurderingene og vektlegging av §§ 

8-12 framgår av vedtaket. Det er altså ikke nok bare å nevne i vedtaket at §§ 8–12 er vurdert 

og at man har vektlagt disse prinsippene. Dette gjelder også dersom kunnskapsgrunnlaget i 

saken tilsier at naturmangfoldet i liten grad berøres. Vedtaket må synliggjøre i hvilken grad 

prinsippene er relevante, hvordan de er vurdert i den enkelte sak, og hvilken vekt de er tillagt.  

 

I de fleste byggesaker vil hensynet til naturmangfoldet i stor grad være avklart ifm. 

utarbeidelse av arealplan eller reguleringsplan. Vurderingen av § 8-12 skal likevel adresseres i 

                                                 
7
 Gjeldende fra 01.01 99, revidert senest 02.02.07. 
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byggesaker som berøres av naturmangfoldet. Dette kan for eksempel være særlig relevant i 

dispensasjonssaker, der uberørt natur berøres, uregulerte områder, når reguleringsplanen er 

gammel, i byggegrensen etc. 

 

Det betyr at følgende prinsipper i loven skal vurderes når naturmangfoldet er berørt: 

 

 §8 Kunnskapsgrunnlaget (Beslutningen skal så langt det er mulig bygge på 

vitenskapelig grunnlag og på kunnskap basert på generasjoners erfaringer). 

 §9 Føre-var-prinsippet (Når det ikke finnes tilstrekkelig kunnskap, skal 

beslutningen ta sikte på å unngå vesentlig skade på naturmangfoldet). 

 §10 Økosystemtilnærming og samlet belastning (En påvirkning av et økosystem 

skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt 

for). 

 §11 Kostnader ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver (Tiltakshaveren skal 

dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som 

tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter). 

 §12 Miljøforsvarlige teknikker, driftsmetoder og lokalisering (Det skal tas 

utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som ut fra en 

samlet vurdering gir de beste samfunnsmessige resultater ). 

 

Tidsfrister 

Tidsfrister er et sentralt kvalitetskrav til søknadsbehandlingen. Det generelle kravet om 

tidsfrister er gitt i lovens § 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.” 

 

Samtidig pålegger paragrafens andre ledd kommunen en tre-ukers frist på visse vilkår: 

”…. der tiltaket er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, der 

det ikke foreligger merknader fra naboer eller gjenboere, og ytterligere tillatelse, 

samtykke eller uttalelse fra annen myndighet ikke er nødvendig, skal avgjøres av 

kommunen innen 3 uker. Dersom kommunen ikke har avgjort søknaden innen fristens 

utløp, regnes tillatelse som gitt.”  

Endring av vedtak 

Andelen omgjorte saker kan si noe om risiko for vilkårlige avgjørelse og forskjellsbehandling. 

Det er derfor av interesse å vurdere antallet klagesaker og resultatet av behandlingen av disse, 

både i kommunen og hos Fylkesmannen. Dette kan gi en indikasjon på kvaliteten i 

kommunens byggesaksbehandling.  

 

Tiltak i 100-metersbeltet 

Av spesiell interesse er også kommunens praktisering av det generelle forbudet mot tiltak i 

100-metersbeltet. ”Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen 
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langs sjøen” datert 25. mars 2011
8
 skal legges til grunn i den kommunale planleggingen, 

planbehandlingen og behandlingen av dispensasjonssøknader.  For Frogn kommune 

innebærer dette at byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen i § 1-8 i plan- og 

bygningsloven av 27. juni 2008 gjelder generelt. § 1-8, annet ledd, sier: 

 

”Andre tiltak etter § 1-6 første ledd
9
 enn fasadeendringer kan ikke settes i verk 

nærmere sjøen enn 100 meter fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved alminnelig 

høyvann. Dette er likevel ikke til hinder for fradeling ved innløsning av bebygd 

festetomt etter tomtefestelova. ” 

 

I den nye plan- og bygningsloven er forbudet og bestemmelsene om dispensasjon i kapittel 19 

strammet inn. Retningslinjene presiserer at forbudet skal praktiseres strengt og at 

dispensasjoner skal unngås. For eventuell ny utbygging og nye tiltak skal det kreves 

reguleringsplan.  

 

For strandsonen heter det at det skal legges stor vekt på å opprettholde og forbedre 

tilgjengeligheten til strandsonen fra landsiden og sjøsiden samt mulighetene for å ferdes langs 

sjøen. Ved avveininger skal disse hensyn vektlegges sterkt i forhold til videre utvikling av 

eksisterende bolig- og fritidseiendommer.  

 

Revisjonen har på bakgrunn av ovenstående, lagt følgende kriterier til grunn for 

undersøkelsen: 

 Saksbehandlingen bør gjennomføres i tråd med fastlagte rutiner og maler og i henhold 

til delegerte fullmakter.  

o Saksbehandlingen skal følge den særskilte reguleringsplanen som gjelder for 

antikvarisk spesialområde Drøbak. 

o Prinsippene i § 8 -12 i naturmangfoldloven skal vurderes når naturmangfoldet 

berøres. 

 Lovpålagte tidsfrister skal overholdes, og det bør være interne rutiner som sikrer dette. 

 Andelen omgjorte klagesaker hos fylkesmannen bør være lave. 

 Forbudet mot byggetiltak i 100-metersbeltet skal praktiseres strengt og dispensasjoner 

skal unngås. 

 

5.2 Faktabeskrivelse 

 

Etterlevelse av rutiner og bestemmelser 

Byggesakskontoret har rutiner for gjennomføring av forhåndskonferanser. Konferansene 

gjennomføres av saksbehandlerne på byggesak. Normalt er det tiltakshaver som gjerne ber om 

dette i forkant av en søknad, men byggesak tar også initiativ der de ser av sakspapirene at 

vesentlige forhold som angår søknaden neppe er forstått. Byggesaks- og planavdelingen har 

                                                 
8
 Fastsatt ved kgl.res. 25. mars 2011 

9
 Med tiltak etter loven menes oppføring, riving, endring, herunder fasadeendringer, endret bruk og andre tiltak 

knyttet til bygninger, konstruksjoner og anlegg, samt terrenginngrep og opprettelse og endring av eiendom, jf. § 

20-1 første ledd bokstav a til m. 
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ekspedisjonstid hver tirsdag og torsdag. Da kan publikum avtale å bli ringt opp eller å møte 

opp på rådhuset for å få svar på sine spørsmål i bygge- og plansaker. 

 

Byggesakskontoret fremholder at maler og sjekklister er i praktisk bruk, noe som også blir 

bekreftet av saksbehandlere revisjonen har snakket med. Virksomheten har maler til støtte for 

saksbehandlingen som er tilpasset den enkelte sakstype. Kontoret har også etablert en 

kunnskapsbase over vedtak og avgjørelser fra Fylkesmannen samt annet som kan ha interesse 

for saksbehandlingen. 

 

Revisjonen er for øvrig informert av byggesakskontoret om at kommunen ikke har 

gjennomført brukerundersøkelser på byggesak de senere år. Dette har ligget inne i 

handlingsprogrammet, men pga. høy turnover og kapasitetsproblemer, har det vært politisk 

aksept for å skyve på dette. Serviceerklæring finnes, men er ikke oppdatert siden 2006 og er 

ikke i aktivt bruk. 

 

Ut fra de enkeltsakene revisjonen har sett på, benytter byggesak de fastsatte malene som 

grunnlag for vedtaksbrev. Det samme gjelder for forhåndskonferanser der dette er 

gjennomført. Derimot fant vi at utfylte sjekklister manglet i flere av saksmappene. 

 

Delegering 

Frogn kommunes delegeringsreglement gir de politiske utvalgene adgang til å delegere videre 

til rådmannen dersom ikke lovverket eller kommunestyret uttrykkelig sier noe annet. 

Rådmannen kan videredelegere utover i administrasjonen. Det skal i så tilfelle klart fremgå i 

rådmannens videredelegeringsreglement hvilke medarbeidere som er delegert myndighet og i 

hvilke saker. Hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker har delegert myndighet fra 

kommunestyret til å treffe vedtak for bl.a. byggesaksbehandling etter plan og bygningsloven. 

Saker av stor prinsipiell betydning skal likevel avgjøres av kommunestyret. 

 

Utvalget behandler bl.a. de sakene som gjelder dispensasjon i antikvarisk spesialområde og 

dispensasjon i 100- metersbeltet. Ikke-prinsipielle byggesaker og ikke-prinsipielle 

dispensasjonssaker, eller saker som anses å være lite politisk viktige, er delegert til 

rådmannen.  

 

Revisjonen får opplyst at hovedutvalget også har etterlyst en oversikt over saker avgjort etter 

delegert myndighet
10

. 

 

I rådmannens reglement for videredelegering, delegeres avgjørelsesmyndigheten i ikke-

prinsipielle byggesaker etter plan- og bygningsloven til leder for enhet for samfunnsutvikling. 

Enhetsleder kan videredelegere sin myndighet internt i enkeltsaker. Revisjonen har fått 

opplyst at delegering til fagleder ikke er formalisert skriftlig. 

 

Slik det framgår av rådmannens delegeringsreglement regnes en sak som ikke-prinsipiell når 

det foreligger klare retningslinjer for hvordan saken skal behandles, og at man har praksis fra 

behandling av tilsvarende saker, samt at saken ikke har større økonomiske eller andre 

konsekvenser. Andre føringer som fremkommer om hvordan ”ikke-prinsipiell” skal tolkes, er: 

 

 Om avgjørelsen krever mer enn en faglig og/eller regelbundet vurdering bør den 

vurderes som prinsipiell. 

                                                 
10

 Intervju med leder av utvalg for miljø, plan og byggesaker 13. september 2012. 
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 Politiske eller klart skjønnsmessige vurderinger eller prioriteringer er prinsipielle. 

 Ved tvil om en sak er prinsipiell, skal spørsmålet tas opp med rådmannen. 

 

Fullmaktene til å treffe vedtak i byggesaker, kan dermed fremstilles slik: 

         

 Byggesaker Dispensasjoner 

Hovedutvalg for 
miljø, plan og 
byggesaker 

Prinsipielle Prinsipielle 

Rådmann 

Ingen 
(dvs. er delegert 

videre til 
enhetsleder) 

Ikke-prinsipielle 

Enhetsleder 
samfunnsutvikling 

Ikke- prinsipielle Ingen 

 

 

Rådmannen, ved enhet for samfunnsutvikling, har imidlertid sett et behov for å skriftliggjøre 

tolkningen av delegeringsreglementet.  Dette er tatt opp i et notat til utvalg for miljø-, plan-  

og byggesaker, datert 7. mai 2011, der det bl.a. pekes på at:  

 

 Saker av vesentlig karakter bør avgjøres politisk. Dreier saken seg om politiske eller 

klart skjønnsmessige vurderinger eller prioriteringer, er saken som regel prinsipiell. 

 Dispensasjon fra arealbruk fastsatt i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan 

vil alltid være en prinsipiell sak.  

 Søknad om dispensasjon fra rivingsforbudet i antikvarisk spesialområde anses som 

prinsipielt og vil bli lagt frem for politisk behandling. På bakgrunn av ønske fra 

utvalget gjelder dette også søknad om bruksendring fra næring til bolig. 

 

For enkelte typer saker, viser rådmannen til at utvalget gjennom sine vedtak har etablert en 

praksis som tilsier at tilsvarende saker ikke lenger bør anses som prinsipielle: 

 

 Dispensasjon fra formålet ”fremtidig bolig for videreutvikling av fritidseiendom”. 

 Dispensasjon for overskridelse av utnyttelsesgraden for biloppstillingsplass i 

eksponerte åssider. 

 Avslag på søknad om dispensasjon fra byggeforbudet i 100-metersbeltet og 

byggeforbudet langs vassdrag, vann og dammer når en direkte berørt statlig eller 

regional myndighet har uttalt seg negativt om søknaden. 

 Dispensasjon fra reguleringsbestemmelser som for eksempel parkeringskrav og 

utnyttelsesgrad. 

 

Saker som vedrører byggteknisk forskrift (TEK) anser rådmannen i utgangspunktet ikke å 

være prinsipielle. Svært få «normale» byggesaker som ikke inneholder dispensasjoner vil falle 

inn under kategorien «prinsipielle».  
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Antikvarisk spesialområde 

Drøbak sentrum er definert som antikvarisk spesialområde. Kommunen opplyser at den har 

fått kritikk for at reguleringen her er for ”snill”, bl.a. av Verneforeningen Gamle Drøbak. 

Kommunen arbeider nå med å lage en kulturhistorisk stedsanalyse. Etter dette vil det bli 

utarbeidet en ny reguleringsplan for Drøbak sentrum (oppstart 2013). Fylkeskommunen, som 

kulturminnemyndighet, blir også konsultert i utarbeidelsen av denne planen. Det samme 

gjelder Verneforeningen Gamle Drøbak som kommunen opplever er en konstruktiv 

medspiller. 

 

Kommunens praksis er at fylkeskommunen (som kulturminnemyndighet) får oversendt alle 

saker som berører kulturverninteresser. (Antikvarisk spesialområde, SEFRAK
11

-registrerte 

bygninger, tiltak som berører kulturminner osv.) I tillegg skal de ha oversendt saker 

vedrørende dispensasjoner i strandsonen eller langs vassdrag samt i LNF
12

- områder. 

 

Fylkesmann og fylkeskommunen skriver en uttalelse som byggesak tar med i 

saksbehandlingen videre. 

 

Enhet for samfunnsutvikling har én ansatt som er utdannet arkitekt og antikvar som gir 

rådgiving til øvrige saksbehandlere i alle saker som gjelder denne reguleringsplanen. 

Anslagsvis blir mer enn 80 % av alle slike byggesaker dessuten sendt til fylkeskommunen for 

uttalelse. Evt. dispensasjon fra et fredningsvedtak, må også behandles og vedtas av 

fylkeskommunen som kulturminnemyndighet. 

 

Når det gjelder antallet saker innen antikvarisk spesialområde, viser SSB/Kostra følgende 

registreringer for de senere årene: 

 

 2008 2009 2010 2011 

Mottatte dispensasjonssøknader, områder med bevaringsstatus   0 2 

Søknader om dispensasjon avslått, områder med bevaringsstatus   0 1 

Meldinger mottatt siste år, tiltak i spes.omr. bevar. Kulturminne 0 1   

Meldinger avslått siste år, tiltak i spes.omr. bevar. Kulturminne 0 1   

Søknader innvilget i samsvar m/plan, spes.omr. bevaring kulturminne 27 20   

Søknader om tiltak innvilget ved disp, spes.omr. bevaring kulturminne 4 1   

Søknader om tiltak avslått (spes.omr. bevaring for kulturminner) 0 0   

 

Tomme felt angir ingen registreringer. Tabellen viser at 27 innvilgede søknader om tiltak i 

2008 og 20 innvilgede søknader om tiltak i 2009, gjaldt tiltak i samsvar med plan. 4 søknader 

om dispensasjon for tiltak ble innvilget i 2008, og 1 søknad ble innvilget i 2009. Kun 1 

melding er registrert i perioden. Denne ble avslått. 

 

Revisjonen har bedt kommunen kvalitetssikre disse tallene, og fått følgende oversikt over 

vedtak i 2011 innenfor antikvarisk spesialområde: 

  

 16 ett-trinns tillatelser. 

 7 rammetillatelser. 

                                                 
11

 SEkretariatet For Registrering Av faste Kulturminner, som er et landsdekkende register over eldre bygninger 

og andre kulturminner i Norge.  

 
12

 Landbruks-, natur- og friluftsområder. 

http://no.wikipedia.org/wiki/Kulturminne
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 1 dispensasjon fra rivningsforbudet (ikke prinsipielt og derfor fattet vedtak delegert – 

rivning av midlertidig oppført garasje uten verneverdi). 

 2 pålegg om stans i arbeider (samme eiendom). 

 1 søknad om dispensasjon som er avslått delegert (ang. takstein). 

 2 rammetillatelser og 1 endring av tillatelse innenfor bebyggelsesplaner underordnet 

antikvarisk spesialområde. 

 

Det ble ikke fattet noen politiske vedtak vedrørende byggesaker innenfor antikvarisk 

spesialområde i 2011. 

 

Ut fra de sakene revisjonen har sett på, er kommunen nøye med å innhente uttalelser fra 

Akershus fylkeskommune og Verneforeningen gamle Drøbak. Uttalelsene blir også vektlagt i 

innstillingene. 

 

Naturmangfoldloven 

Når det gjelder naturmangfoldloven, er byggesakskontorets utgangspunkt at enhver byggesak 

skal omhandle hensynet til naturmangfold. Loven omfatter all natur, men i tilknytning til 

byggesaker, vil det i første rekke gjelde for tiltak der det er uberørt natur på byggetomten. 

Den gjelder spesielt enkelte utvalgte naturtyper. Ved behandlingen av saker sjekker byggesak 

rutinemessig flyfoto av eiendommen for å få et inntrykk av om den bærer preg av uberørt 

natur eller om den f eks er en opparbeidet hage. 

 

I Frogn har det bl.a. vært et visst fokus på hule eiker som ved ett tilfelle ikke har blitt tillatt 

fjernet i en byggesak (jfr. forskrift om utvalgte naturtyper). Revisjonen får opplyst om at i de 

fleste tilfeller vil hensynet til naturmangfoldloven komme inn som et kriterium ift. alle 

områder der reguleringsplanene er utarbeidet før loven trådte i kraft, og uten at det har vært 

tatt særlig hensyn til naturmangfoldet. Ved utarbeidelse av nye reguleringsplaner skal 

hensynet til naturmangfold ivaretas slik at dette er avklart når byggesaken skal behandles. 

Byggesakskontoret opplyser at kommunen også har igangsatt arbeidet med registrering av 

hule eiker slik at kunnskapsgrunnlaget for vedtak skal være best mulig i fremtiden. 

 

Dersom byggesakskontoret ikke har nok kunnskap om naturmangfoldet ved behandlingen av 

en søknad, er det tiltakshaver som må utrede og bekoste dette med bruk av kompetente 

rådgivere.  

 

Utfordringen ved praktiseringen av loven er knyttet til at dette er et nytt område hvor praksis 

er kort. Kompetansen er derfor begrenset, både i kommunen og hos overordnet myndighet når 

det gjelder den praktiske bruken av loven. 

 

I flertallet av de sakene revisjonen har sett på, fremgår det ikke om naturmangfoldet er berørt. 

Der det er gjort vurderinger, fremstår disse i noen grad som korte og konkluderende. Som 

eksempel nevnes en sak der det ble nevnt at forholdet i til naturmangfoldet ikke var spesifikt 

undersøkt, men at det ut fra vegetasjonen på eiendommen ikke var behov for ytterligere 

undersøkelser. Saken ble dermed ansett som tilstrekkelig vurdert etter naturmangfoldsloven. I 

en annen sak ble det vist til forekomst av urskog. Men fordi tiltaket i hovedsak ligger utenfor 

dette området, ville det i liten grad medføre inngrep i naturtypen. Det ble derfor forutsatt at 

byggearbeidene ble utført skånsomt slik at de ikke medførte unødvendige naturinngrep. 
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Tidsfrister 

Tabellen under viser den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden tiltak med 3 ukers frist i 

2011.  For Frogn kommune var dette 19 dager i 2011, som er under lovens krav.  

 

 

 

 

 

Når det gjelder 12-ukers sakene, viser tabellen nedenfor at gjennomsnittlig saksbehandlingstid 

i Frogn kommune var hhv. 40 og 51 dager i 2009 og 2011(ingen registreringer i 2010), som er 

under fristen på 12 uker. Frogn ligger likevel noe høyt sammenlignet med snittet i 

sammenligningsgrunnlaget. Enebakk hadde lengst gjennomsnittlig saksbehandlingstid i 2011. 

 

 

 

 

Frogn kommune har rapportert til SSB/Kostra om 11 fristoversittelser i 2011. Det er ikke 

registrert overskridelser i årene 08, 09, 10. Samtidig har rådmannen i et notat av 5. august 

2011 til utvalget for miljø og plan, gjort oppmerksom på at kommunen hadde et etterslep av 

saker der tidsfrister er oversittet og kommunen hadde tapt gebyrinntekter. Disse sakene hadde 

blitt liggende pga. komplekse juridiske problemstillinger og kapasitetsutfordringer. I notatet 

blir det forklart at slike saker kan bli ”offer for at når de har ligget så lenge, gjør det ikke noe 

om de blir liggende litt til”, og tidligere tiders unnlatelser har blitt en unnskyldning for ikke å 

prioritere sakene. Dispensasjonssaker og ulovlighetssaker kommer ofte i denne kategorien. 
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Samtidig peker notatet på at manglende oppfølging kan generere nye lovbrudd – ”når naboen 

gjør det, kan vel jeg også…”. ”I Frogn får det ingen konsekvenser å ta seg til rette…” 

 

I et nytt notat 28. februar 2012 ble det rapportert om et fortsatt etterslep av gamle saker og at 

enheten har utfordringer med å overholde lovpålagte frister i ca. 20 saker i 2011. I tillegg er 

saksbehandlingen lang for mange av dispensasjonssakene der det ikke er lovpålagte frister. 

 

Byggesakskontoret viser dessuten til at en stor andel av søknadene, er ufullstendige og har 

mangler. Dette medfører at kommunen må bruke tid på å skrive mangelbrev. I slike saker 

stoppes også tidsregistreringen inntil ny informasjon foreligger. I 2011 gjaldt dette ca 

halvparten av søknadene fra ansvarlige foretak, eller ca 100 saker. 

 

Enhet for samfunnsutvikling har opplyst at den ikke har en egen oversikt over hva kommunen 

har tapt i gebyrinntekter men at det er frafalt gebyr i en rekke av de gamle sakene på grunn av 

svært lang saksbehandlingstid. Da gjelder det i hovedsak mindre tiltak, som også tilsier til 

dels små beløp. 

 

Klagesaker 

Frogn kommune har hatt fra 17-21 klagesaker oversendt til klagebehandling hos 

Fylkesmannen de siste årene. Justert ift. innbyggertallet
13

, topper imidlertid kommunen 

statistikken for antallet saker i Akershus i 2010 og 2011 sammen med Nesodden jfr. tabell 

nedenfor: 
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 Antall nye klagesaker pr 10000 innbyggere. 
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Fylkesmannens statistikk viser også at 2 av sakene fra 2011 fikk medhold, mens 5 av sakene i 

2010 og 2009 ble gitt medhold. Dette gir en medholdsprosent på 23,8 % i 2010 og 25 % i 

2009. For 2011 er resultatet 11,8 %. Tabellen under viser dette sammenlignet med andre 

kommuner: 

 

 

 

I følge handlingsplanen 2012-2015 mener kommunen at en andel på 16 % av klagene til 

Fylkesmannen som blir tatt til følge er godt nok, selv om målet er 0 %. Resultatet for 2011 var 

dermed innenfor målsettingen. 

 

Tiltak i 100-metersbeltet 

Når det gjelder byggetiltak i 100-metersbeltet, er kommuneplanens arealdel (2005-2017) med 

tilhørende bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens arealdel fra 30.03.07 

gjeldende, da få av områdende her er regulerte. Kommuneplanbestemmelsene åpner for 

mindre vesentlige utvidelser av eksisterende bygg. Hva som er ” mindre vesentlig” må 

avgjøres skjønnsmessig ut fra både størrelse og hvor eksponert bygget vil være. Revisjonen 

får opplyst at dette i praksis som regel  dreier seg om dispensasjoner for tiltak som er mindre 

enn 5 kvm bebygd areal. Kommuneadministrasjonen legger opp til at det vil bli gitt klarere 

bestemmelser som gir mindre rom for skjønn, i utkast til ny kommuneplan. 

 

Kommunen opplever dessuten en del utfordringer knyttet til byggesøknader fra hytteeiere 

som ønsker å utvide i 100-metersbeltet eller der hytta allerede overstiger maksimalt tillatt 

areal. Det er ofte en utfordring å skape forståelse rundt reglene og behovet for søknad om 

dispensasjon. Kommunen er kjent med at det også er en del som bygger ulovlig uten 

godkjennelse.  Omfanget av dette er imidlertid ikke kartlagt. Det arbeides nå med en strategi 

for oppfølgingen av slike saker, og byggesaksavdelingen tar sikte på å legge denne frem for 

politisk behandling høsten 2012. 

 

Søknader om byggetiltak i 100- metersbeltet blir registrert og fordelt til saksbehandler på 

vanlig måte i fordelingsmøtene. Saken gjennomgås av byggesaksbehandler som også gir en 

foreløpig vurdering av den. Deretter sendes saken til fylkesmannen og fylkeskommunen for 

uttalelse. Når kommunen har mottatt uttalelsen, fremmes en innstilling som politisk utvalg 

behandler og fatter vedtak i forhold til reguleringskrav og eksponerte åssider (mot sjøen). 

Utvalget skal behandle alle saker der det innstilles på å gi dispensasjon i 100-metersbeltet. 

Generelt legger kommunen stor vekt på allmennhetens interesser i behandlingen av slike 

saker. 
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I følge SSB/Kostra, er volumet av nybygg og erstatningsbygg i 100-metersbeltet som følger: 

 

  2008 2009 2010 2011 

Søknader om nybygg ihht. plan 0 3 
 

0 

Søknader om nybygg/erstatningsbygg innv. v/disp 0 3 
 

0 

Antall nybygg innv. v/disp. 4 3 1 3 

Antall søknader om nybygg/erstatn. bygg innv . v/disp 3 3 0 1 

Ant.avslag om dispensasjon for nybygg 0 0 0 1 

Antall søknader om disp. for nybygg (erstatn.bygg) avslått i  

100-m beltet langs sjø 

0 0  0 

 

Tomme felt angir ingen registreringer. I løpet av de 4 siste årene, er det mottatt 3 søknader om 

nybygg ihht. plan, 11 nybygg er innvilget ved dispensasjon, mens 1 søknad om dispensasjon 

er avslått. I samme tidsrom er det registrert til sammen 3 søknader om erstatningsbygg, 7 

erstatningsbygg er innvilget ved dispensasjon. Utvidelser er ikke omfattet av oversikten. 

 

Ved gjennomgang av enkeltsaker, har revisjonen registrert at kommunen innhenter uttalelser 

fra fylkeskommune og fylkesmann, og vektlegger de argumentene som fremkommer i 

uttalelsene herfra.  

 

5.3 Vurdering 

 

Etterlevelse av rutiner 

Både leder og saksbehandlere ved byggesakskontoret fremholder at skrevne rutiner, maler og 

sjekklister for byggesaksbehandlingen er i bruk og blir fulgt. Vårt generelle inntrykk ut fra 

gjennomgåtte enkeltsaker er at dette gjøres. Når sjekklister mangler i saksmappene, er dette 

likevel et avvik fra kommunens egne regler. Revisjonen er også tilfreds med at kontoret har 

en kunnskapsbase over vedtak fra fylkesmannen mm. som kan ha interesse. 

 

Revisjonen er imidlertid mer betenkt over at brukerundersøkelser ikke er gjennomført, og at 

serviceerklæringer er gått ut på dato. I en situasjon som i Frogns tilfelle er preget av 

komplekse saker og hvor både media og innbyggere viser stort engasjement i konkrete saker, 

er det viktig å ta ”pulsen” på hva som er oppfatningene omkring disse sakene og kvaliteten på 

tjenesten generelt. Revisjonen bemerker for øvrig at vi med dette ikke tar stilling til om 

brukerundersøkelse etter tradisjonell modell er den mest tjenlige metoden for å få tak i denne 

informasjonen. 

 

Revisjonen ser det som positivt at kommunen har spesialkompetanse internt ift. behandling av 

saker innenfor det antikvariske spesialområde. Fylkeskommunen er også inne i de fleste av 

slike saker og gir sine vurderinger, og uttalelser innhentes også fra Verneforeningen Gamle 

Drøbak. Det er etter hva revisjonen kan se, lagt vekt på at saksbehandlingen av slike saker tar 

de hensyn som kreves. 

 

Når det gjelder naturmangfoldloven, er praksis fra dette lovområdet kort. Det er samtidig satt 

opp relativt klare kriterier for hva som skal vurderes og dokumenteres i saker der 

naturmangfoldet er berørt, noe revisjonen har forsøkt å peke på i kriteriekapitlet (jfr. kap 5.1). 

Det er verdt å merke seg at et vedtaket må synliggjøre i hvilken grad prinsippene i §§ 8-12 er 
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relevante, hvordan de er vurdert i den enkelte sak, og hvilken vekt de er tillagt. Da er det ikke 

tilstrekkelig å konkludere ut fra en samlet vurdering av konsekvensene for naturmangfoldet 

uten at enkeltelementene er vurdert. Når revisjonen peker på dette, er det ikke primært fordi 

det er avdekket ufullstendige vurderinger i stort omfang, men fordi praksis er kort og at det er 

viktig å etablere gode rutiner som dokumenterer vurderingene på dette området. 

 

Delegering 

Når det gjelder de fullmakter rådmannen har, er kommunens delegeringsreglement tydelig på 

at det klart skal fremgå i rådmannens videredelegeringsreglement hvilke medarbeidere som 

har delegert avgjørelsesmyndighet og i hvilke saker. I henhold til rådmannens 

videredelegeringsreglement, er denne fullmakten delegert til Enhet for samfunnsutvikling ved 

enhetslederen. Den som faktisk utøver denne fullmakten er fagleder for byggesaker, som 

formelt sett ikke har noen fullmakt. Etter revisjonens syn er det viktig å ha dette i orden, både 

fordi det er et avvik fra kommunestyrets klare føringer, men også fordi det som en del av et 

internkontrollsystem er viktig å ha oversikt over hvem kan utøve myndighet på rådmannens 

vegne, hvor langt denne fullmakten rekker, samt å ha sikkerhet for at kompetansen er 

tilstrekkelig til å utøve fullmakten. 

 

Revisjonen registrerer for øvrig at feltet byggesaker saksbehandles og vedtas etter to adskilte 

modeller. Enten fattes vedtaket hos rådmannen eller ut fra hans delegering, eller så er det 

hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker som fatter vedtak. Dette innebærer at utvalget 

har ingen/liten kunnskap om de sakene rådmannen vedtar, mens rådmannen har innblikk i de 

sakene som skal til politisk utvalg fordi han innstiller i saken. På samme måte følger 

behandlingen av klagesaker et todelt løp, hvor fylkesmannen er neste klageinstans for både 

rådmann og politisk utvalg. Revisjonen finner ikke noe formelt galt med det, men tror det kan 

være fordeler med en noe mer integrert og enhetlig modell for saksbehandlingen. Det er viktig 

at det ikke utvikles ulike prioriteringer mellom de som utøver vedtaksfullmakten innenfor 

byggesaksområdet. Det er etter revisjonens syn derfor positivt når politisk utvalg også gis 

større innsyn i de sakene som behandles delegert. Revisjonen vurderer det også som positivt, 

særlig ift. klageres situasjon, at et delegert vedtak kan omgjøres i politisk utvalg i tillegg til i 

administrasjonen, fremfor å bli sendt til fylkesmannen. 

 

Tidsfrister 

Ut fra offisiell statistikk er den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden innenfor lovpålagte 

frister. Det er imidlertid viktig å være klar over at tidsregistreringen stopper når en sak har 

mangler og ny informasjon må innhentes. Dette skjer i en stor andel av sakene, noe som gjør 

at saksbehandlingen i realiteten ofte tar lengre tid enn statistikken viser. I tillegg gjelder ikke 

disse fristene i dispensasjonssaker og ved klagesaker. Revisjonen vil også bemerke at 

kommunen har et sårbart system for å holde oversikt over tidsfristene (jfr. kap. 4). 

 

Revisjonen ser det som positivt at kommunen legger vekt på å holde frister, og å unngå tap av 

gebyrinntekter. Det kan imidlertid vanskelig forsvares at saker som allerede er blitt liggende, 

forblir liggende fordi det gis prioritet til nye saker. En slik prioritering er etter revisjonens syn 

klart urimelig for den som har søkt om tiltak. Revisjonen mener at dette er noe kommunen må 

endre sin holdning til. 

 

Administrasjonen viser også til at ulovlighetssaker kan bli liggende lenge. Det er derfor 

positivt dersom den nå tar tak i disse sakene. Revisjonen vil bemerke at dette også er nevnt 

eksplisitt i plan- og bygningsloven som en plikt. Kommunen kan ikke velge å lukke øynene 
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for dette, men skal forfølge overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av loven (§ 

32.1). 

 

Klagesaker 

Når det gjelder klagesaker, er ikke andelen saker som omgjøres hos fylkesmannen, spesielt 

høy i Frogn sammenlignet med andre kommuner.  

 

100- metersbeltet 

Saker som gjelder 100-metersbeltet vil gjerne være av prinsipiell karakter. Det betyr at de vil 

behandles politisk. Når det innvilges dispensasjoner, er det politisk utvalg som gjør det etter 

innstilling fra administrasjonen. Slike saker kan fort være omstridt, og revisjonen støtter 

derfor en slik praksis. Slik revisjonen oppfatter det, er omfanget av tillatelser begrenset. 

 

Saksforberedelser 

Når det gjelder saksforberedelser, og da spesielt for saker som skal til politisk utvalg, er det 

revisjonens vurdering at administrasjonens innstillinger i stort omhandler de temaer som skal 

danne grunnlag for et vedtak. Fra leder for politisk utvalg, har vi fått synspunkter på at 

innstillingene i en del saker bærer preg av en opplisting av argumenter fremfor å drøfte disse. 

Revisjonen har ved gjennomgang av enkeltsaker registrert at innstillingene gjerne har et 

alternativt forslag til vedtak, men at det ikke er noen alternativ begrunnelse for at dette skal 

vedtas. Et alternativt vedtak betyr at utvalget ikke er enige i de vurderingene administrasjonen 

har gjort. Det er da viktig å dokumentere hva utvalget legger vekt på fordi dette kan innebære 

prinsipielle føringer til administrasjonen som også må legges til grunn i andre saker. Det er i 

tillegg viktig for en evt. klage at vurderingene bak vedtaket er tydelig slik at klageren vet hva 

det skal klages på. Etter revisjonens syn bør derfor alternative forslag til vedtak ledsages av en 

alternativ begrunnelse. På samme måte bør også utvalgets vurderinger ellers dokumenteres 

når disse avviker fra administrasjonens. 

5.4 Konklusjon 

Revisjonens generelle inntrykk er byggesakskontoret følger de systemer, rutiner og maler som 

er fastlagt for behandlingen av byggesaker. Praksis for vurdering av prinsippene i 

naturmangfoldloven er kort, men kan virke noe ufullstendig. Byggesakskontoret bør derfor 

legge vekt på å få på plass gode rutiner på dette området i de sakene som berøres av loven. 

 

Revisjonen vil bemerke at det kan være hensiktsmessig å gjennomføre de 

brukerundersøkelser (evt. andre egnede metoder) som har vært planlagt, særlig fordi 

byggesaker i Frogn har så vidt stor oppmerksomhet blant innbyggerne. Dette gjelder også for 

serviceerklæringer. 

 

Revisjonen viser til at vedtaksfullmakten i byggesaker ikke er formelt delegert til fagleder for 

byggesak. Dette bør bringes i orden.  

 

Kommunens ser ut til å overholde tidsfrister i en grad som ikke avviker særlig fra andre 

kommuner. Det er etter revisjonens syn ikke akseptabelt at gamle saker blir liggende enda 

lenger fordi tidsfristen er utløpt. 

 

Saksbehandlingen av byggesaker i Frogn følger to ulike løp avhengig av om saken er 

prinsipiell eller ikke. Revisjonens har ikke funnet grunnlag for formell kritikk av denne 

modellen. Samtidig tror vi det kan være en fordel å justere modellen noe slik at 



Forvaltningsrevisjon  Byggesaksbehandling 

__________________________________________________________________________________________ 

FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 33 FROGN KOMMUNE 

 

 

saksbehandlingen av feltet byggesaker blir mer enhetlig. Revisjonen er derfor positiv til at 

politisk utvalg får en utvidet rolle, også for de sakene som behandles delegert. 

 

Revisjonen mener det er viktig å etablere rutiner som sikrer at begrunnelsen for vedtak blir 

dokumentert, særlig i saker der politisk utvalg ikke følger administrasjonens innstilling. 
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6 Dispensasjoner 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Revisjonskriterier 

Etter plan- og bygningsloven av 2008, kreves det en begrunnet søknad for at dispensasjon fra 

regelverket 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 

søknaden dersom det ikke er søkt dispensasjon
14

. 

Kommunens adgang til å gi dispensasjon er regulert i § 19-2 i loven, hvor 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 formålsbestemmelse, 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 saksbehandlingsregler. 

Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på 

dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. 

Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale 

rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, 

lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 1–8
15

 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 

vurdering. 

Kommunen kan imidlertid avslå søknaden selv om begge disse vilkårene er oppfylt. 

                                                 
14

 Ot.prp. 45 (2007-2008), kap. 27 
15

 Byggeforbudet i 100-meters beltet. 

Hvordan håndteres dispensasjoner fra regelverket? 

 Hva er årsak til klagesaker og blir klagene behandlet i tråd med regelverket? 

 Sikrer kommunens praksis at dispensasjonssaker blir behandlet på en 

ensartet måte? Herunder også: 

o Hvilke dispensasjoner fra forbudet mot tiltak i 100-meters beltet er gitt 

de siste årene 

o Hvordan redegjør kommunen for fordeler og ulemper (”særlige 

grunner”) i dispensasjonssaker? 

 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2009/ny-versjon-lovkommentar-til-plandelen-i-/kapittel-1-fellesbestemmelser/-1-8-forbud-mot-tiltak-mv-langs-sjo-og-v.html?id=556737
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Miljøverndepartementet redegjør i en egen veileder
16

 nærmere for dispensasjonsvedtaket.  Det 

pekes her på at de ulike arealplanene som oftest er blitt til gjennom en omfattende 

beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens øverste folkevalgte organ, kommunestyret. 

Planene omhandler dessuten konkrete forhold. Det skal ikke være en kurant sak å fravike 

gjeldende plan. Ut fra hensynet til offentlighet, samråd og medvirkning i planprosessen, er det 

viktig at endringer i planer av betydning ikke skjer ved dispensasjoner, men behandles etter 

reglene om kommuneplanlegging og reguleringsplaner. Dette er likevel ikke til hinder for at 

det f.eks. dispenseres fra eldre planer som ikke er fullt utbygget, og der 

reguleringsbestemmelsene er til hinder eller direkte motvirker en hensiktsmessig utvikling av 

de gjenstående eiendommene. 

 

Kommunens adgang til å gi dispensasjon er avgrenset. Veilederen utdyper bl.a. følgende 

forhold: 

 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 sjøen. Forbudet i § 1–8 mot bygging i 100–metersbeltet langs sjøen 

veier tungt. Det skal svært mye til før dispensasjon kan gis til bygging her, spesielt i 

områder med stort utbyggingspress. 

 Kommunen bør ikke gi dispensasjon i strid med uttalelse fra statlig eller regional 

myndighet. Det forutsettes at en «negativ uttalelse» i denne sammenhengen gir klart 

uttrykk for at myndigheten motsetter seg dispensasjonen. 

Det vises dessuten til at § 1-6 i plan- og bygningsloven slår fast at forvaltningsloven gjelder 

for saker som behandles etter loven. Det innebærer at det foreligger plikt til å begrunne vedtak 

om å gi eller å avslå en søknad om dispensasjon. Begrunnelsen skal som hovedregel gis 

samtidig med at vedtaket treffes, jfr. § 24 i forvaltningsloven.  Det skjønn kommunene skal 

utøve når de vurderer om dispensasjon skal gis er 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 

strandsoneforvaltning.  Forbudet mot bygging i strandsonen veier tungt. Det skal svært mye 

til før dispensasjon kan gis her. Revisjonen trekker frem disse eksemplene for å få frem at den 

nye loven medfører at vilkårene for dispensasjon er strammet inn. 

 

For denne problemstillingen legger revisjonen følgende kriterier til grunn: 

 

 Det bør være konsistent praksis i dispensasjonssaker og foreligge rutiner som kan 

sikre dette. 

 Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene for at dispensasjon 

skal kunne gis. Vurderingen av dette må være dokumentert. 

 Avgjørelser som fattes i byggesaker skal gjøres som enkeltvedtak. Kommunen skal gi 

en utfyllende begrunnelse for vedtak om dispensasjon. 

                                                 
16

 Se under www.regjeringen, Miljøverndepartementet:  

    Lovkommentar til plandelen,  Kapittel 19. Dispensasjon, § 19-2. Dispensasjonsvedtaket. 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2009/ny-versjon-lovkommentar-til-plandelen-i-/kapittel-1-fellesbestemmelser/-1-8-forbud-mot-tiltak-mv-langs-sjo-og-v.html?id=556737
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2009/ny-versjon-lovkommentar-til-plandelen-i-/kapittel-1-fellesbestemmelser/-1-6-tiltak.html?id=556735
http://www.lovdata.no/all/nl-19670210-000.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19670210-000.html
http://www.regjeringen/
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md.html?id=668
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2009/ny-versjon-lovkommentar-til-plandelen-i-.html?id=554282
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2009/ny-versjon-lovkommentar-til-plandelen-i-/kapittel-19-dispensasjon.html?id=556728
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6.2 Faktabeskrivelse 

 

Klagesaker 

Kommunen fører ingen oversikt over antall klagesaker og omgjøringer, årsakene til 

klagesaker eller hva det søkes dispensasjon fra. Byggesak har også vist til at det er tungvint 

og tidkrevende å dokumentere dette. Den generelle erfaringen ved byggesakskontoret er 

imidlertid at dette ofte gjelder saker i 100-metersbeltet, reguleringskrav og saker i eksponerte 

åssider (mot sjøen). 

 

Etter hva revisjonen får opplyst, ble 13 klager behandlet i 2011 (2 politisk og resten delegert). 

 Innenfor antikvarisk spesialområde er 3 avslag stadfestet av fylkesmannen. 

 I 100-metersbeltet påklaget fylkesmannen tillatelse til tilbygg til hytte og vedtaket ble 

omgjort av Fylkesmannen i Buskerud som settefylkesmann. 

 2 klager gjelder avslag på søknad om ansvarsrett – en er stadfestet av fylkesmannen og 

en ble trukket av klager før behandling. 

 1 klage gjaldt vilkår til en tillatelse, vilkåret ble opphevet av fylkesmannen. 

 3 klager gjaldt gebyrets størrelse. 

 1 klage fra nabo på et tiltak som var i tråd med reguleringsplan, vedtaket ble 

stadfestet. 

 1 klage der avslag ble opphevet og saken sendt tilbake til kommunen for ny 

behandling. 

 1 klage fra nabo der tillatelse til tiltak ble omgjort av fylkesmannen. 

 

Ved mottak av klage, vil administrasjonen gjennomgå saken på nytt for å undersøke om den 

er feilbehandlet eller om det fremkommer nye opplysninger som ikke har vært kjent ved 

behandling av saken og som har betydning for utfallet. Der klagen gjelder et vedtak som er 

delegert og fattet administrativt er det administrasjonen som behandler klagen. I saker som er 

prinsipielle og vedtaket er fattet i politisk utvalg, er det utvalget som behandler klagen. Saken 

forberedes likevel av administrasjonen som skriver et saksfremlegg med rådmannens 

innstilling. Dersom klagen ikke tas til følge blir saken oversendt til fylkesmannen for endelig 

avgjørelse, uavhengig av politisk eller delegert behandling. 

 

Revisjonen får opplyst 
17

at utvalget for miljø-, plan- og byggesaker heretter skal behandle 

klager på delegerte vedtak slik at disse ikke lenger vil bli sendt direkte til fylkesmannen. 

Fagleder byggesak var imidlertid pr. 27. september 2012, ikke kjent med dette. 

 

Dispensasjoner 

I utgangspunktet behandles dispensasjonssaker som andre byggesaker. Det vil si at sakene 

registreres av postmottak og inngår i det ukentlige saksfordelingsmøte der saken fordeles til 

saksbehandler. Tidsfristene i loven gjelder imidlertid ikke for slike saker.  

 

Dernest er vedtaksmyndigheten delegert til hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker ut 

fra en vurdering av om saken er prinsipiell eller ikke, jfr kapittel 5. 

 

Når det gjelder antallet dispensasjoner i 100- metersbeltet, har revisjonen fått opplyst at det 

ble fattet vedtak om å innvilge 10 dispensasjoner i 2011, alle etter politisk behandling. Av 

disse er 1 ny vei, 6 tilbygg til hytte, 2 nye uthus og 1 ny brygge til erstatning for gammel. 

                                                 
17

 Intervju med leder av utvalg for miljø, plan og byggesaker 13. september 2012. 



Forvaltningsrevisjon  Byggesaksbehandling 

__________________________________________________________________________________________ 

FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 37 FROGN KOMMUNE 

 

 

Videre ble det opplyst at det ser ut til å være ca. 17 inngående søknader i 2011. Jfr. for øvrig 

kapittel 5.2. 

 

Av de enkeltsakene revisjonen har sett på, var dispensasjon et element i 13 av sakene. 

Revisjonen registrerer at administrasjonen gjør vurderinger av fordeler og ulemper med 

tiltakene før det konkluderes. Samtidig er det i ca 1/3 av sakene konkludert etter 

formuleringer av typen ”etter en samlet vurdering”, uten at momentene i vurderingene er 

holdt opp mot hverandre. Dette gjelder også saker der utvalget treffer et annet vedtak enn det 

rådmannen har innstilt på. Revisjonen har også registrert dispensasjonsvedtak hvor 

hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker innvilger søknaden i strid med 

administrasjonens innstilling og uttalelsen fra regional myndighet. 

 

6.3 Vurdering 

 

Etter hva revisjonen kan se, legges det vekt på at det må foreligge hensyn som taler for at 

dispensasjon skal gis, og det fremstår som at byggesakskontoret utleder faktorer som er 

viktige i det skjønnet som utvises. Ut fra de saker revisjonen har sett på, er imidlertid selve 

drøftingen noe mangelfull i en del saker og har preg av en opplisting av argumenter.  

 

Revisjonen mener videre at kommunen bør kunne ha en oppdatert ”hukommelse” over 

hvordan ulike saker vurderes. Informasjon om hvilken linje kommunen følger i f.eks 

dispensasjonssaker og klagesaker, er ikke tilgjengelig. På samme måte er statistikk over 

behandlingen av ulike typer saker, vanskelig tilgjengelig fra saksbehandlingssystemet. 

Kombinert med et lavt erfaringsnivå på saksbehandlernivå, skaper dette en sårbar situasjon 

hvor det i stor grad vil være fagleder byggesak som personlig representerer denne 

”hukommelsen”. Revisjonen ser en risiko i dette ved at likebehandlingsprinsippet kan bli 

utfordret fordi det kan treffes avvikende vedtak uten at man faktisk er klar over det. 

Revisjonen mener derfor at kommunen bør ha oppdatert dokumentasjon over slike forhold, 

jfr. også den kunnskapsbasen byggesakskontoret har etablert over fylkesmannens avgjørelser. 

Revisjonen mener også at det er en svakhet at kommunen ikke har et saksbehandlersystem 

som kan trekke ut informasjon om antall vedtak i ulike saker uten at det krever 

uforholdsmessig mye tidsbruk. Gjennom dette blir dermed historikken utilgjengelig. 

 

6.4 Konklusjon 

Administrasjonen utleder og vektlegger forhold som er avgjørende i vurderingen av 

dispensasjonssaker. Administrasjonen bør samtidig legge vekt på at saksfremleggene i 

tilstrekkelig grad drøfter de faktorene som skal vurderes. 

 

Revisjonen mener videre at kommunen bør kunne dokumentere hvilken praksis den følger 

ved behandlingen av ulike saker slik at det skapes trygghet omkring hvilken linje som har 

vært fulgt.  
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7 Anbefalinger 
 

Follo distriktsrevisjon anbefaler følgende forbedringstiltak: 

 

1. Frogn kommune bør gjøre en ny vurdering for å finne tiltak som kan bringe 

kommunen à jour med etterslepet av eldre saker. 

 

2. Kommunen bør ha dokumentasjon på hvordan den behandler ulike saker (spesielt 

forhold som angår dispensasjoner og klager) slik at det skapes trygghet om hvilken 

linje som har vært fulgt. 

 

3. Innstillingene til vedtak i hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker bør også 

begrunne alternative vedtak der dette foreslås. Utvalgets vurderinger ved avvikende 

vedtak bør dokumenteres. 

 

4. Kommunen bør gjennomføre brukerundersøkelser og oppdatere serviceerklæringer. 

 

5. Administrasjonen bør påse at innstillingene til vedtak i tilstrekkelig grad drøfter de 

forhold som vedtaket baseres på. 
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8 Rådmannens høringsuttalelse 
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9 Revisjonens kommentarer til rådmannens uttalelse 
 

Revisjonen har ingen særskilte kommentarer til rådmannens uttalelse. 
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