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Forord 

 

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Skånland kommune har KomRev NORD 

gjennomført forvaltningsrevisjon av kommunens byggesaksbehandling. Kontrollutvalgets plikt til å 

påse at forvaltningsrevisjon gjennomføres, følger av lov om kommuner og fylkeskommuner 

(kommuneloven) § 77 nr. 4. Ifølge forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. 

(revisjonsforskriften) § 7 innebærer forvaltningsrevisjon å gjennomføre systematiske vurderinger 

av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets 

vedtak og forutsetninger. 

 

Før igangsetting av forvaltningsrevisjonsprosjektet har revisjonen vurdert egen uavhengighet 

overfor Skånland kommune, jf. kommuneloven § 79 og revisjonsforskriften § 6. Vi kjenner ikke til 

forhold som er egnet til å svekke tilliten til vår uavhengighet og objektivitet. 

 

Takk til administrasjonen i Skånland kommune for samarbeidet i gjennomføringen av 

forvaltningsrevisjonen. 
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0 SAMMENDRAG 

På oppdrag fra kontrollutvalget i Skånland kommune har KomRev NORD gjennomført 

forvaltningsrevisjon av kommunens byggesaksbehandling. Problemstillingen er om Skånland 

kommune overholder sentrale saksbehandlingsregler i sin behandling av byggesaker. Revisor har 

undersøkt kommunens saksbehandlingstid i et utvalg av byggesaker og dispensasjonssaker. Vi har 

også undersøkt kommunens begrunnelse i avgjørelser om dispensasjon.  
 

Revisors konklusjon er at Skånland kommune delvis overholder sentrale saksbehandlingsregler i 

sin behandling av byggesaker.  

 

Konklusjonen bygger på følgende oppsummerte funn og vurderinger: 

Skånland kommune har delvis oppfylt revisjonskriteriet om å behandle søknad om tiltak innen 

lovens saksbehandlingsfrist på tre uker. Av 20 undersøkte byggesaker hvor saksbehandlingsfristen 

var tre uker, ble ti søknader behandlet innenfor tre uker og ti søknader brukte kommunen mer enn 

tre uker på å saksbehandle.  

 

Kommunen har for disse 20 sakene i stor grad, men ikke fullt ut oppfylt revisjonskriteriet om å 

underrette søker om vedtaket så snart som mulig. I 15 av sakene sendte kommunen underretning til 

søker en til fire dager etter at vedtaket var truffet. I fem saker brukte kommunen mellom ti og 13 

dager på å sende underretning til søker. 

 

I undersøkelsesutvalget inngikk to saker hvor kommunen hadde tolv uker på seg til å behandle 

byggesøknaden. Revisors vurdering for disse sakene er at Skånland kommune har oppfylt 

revisjonskriteriet om å behandle søknad om tiltak innen lovens saksbehandlingsfrist på tolv uker.  

 

Revisor har undersøkt kommunens saksbehandlingstid i 25 dispensasjonssaker. Revisors vurdering 

er at Skånland kommune delvis har oppfylt revisjonskriteriet om å behandle søknad om 

dispensasjon innen tolv uker. Vurderingen begrunnes i at kommunen for over halvparten av de 

undersøkte sakene brukte mer enn tolv uker på saksbehandlingen.  

 

Revisors vurdering er at Skånland kommune delvis har oppfylt revisjonskriteriet om å underrette 

søker om vedtaket så snart som mulig. I 14 av sakene underrettet kommunen søker om vedtaket 

enten samme dag eller innen fire dager etter vedtaket var truffet. For elleve av de undersøkte sakene 

brukte kommunen syv dager eller mer på å sende underretningen.  

 

Revisors vurdering er at Skånland kommune for de undersøkte sakene om dispensasjon har oppfylt 

revisjonskriteriet om å vise til de regler vedtaket bygger på. Kommunen har også oppfylt 

revisjonskriteriet om å vise til de faktiske forhold som vedtaket bygger på. Kommunen har etter 

revisors vurdering oppfylt revisjonskriteriet om å gi opplysninger om klageadgang, klagefrist og 

den nærmere fremgangsmåte ved klage. Kommunen har ikke oppfylt revisjonskriteriet om å gi 

opplysninger om retten til å se sakens dokumenter.  

 

Skånland kommune har for de undersøkte sakene hvor dispensasjon er innvilget oppfylt 

revisjonskriteriet om å gi regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, 

mulighet til å uttale seg før vedtak om dispensasjon treffes. Revisors vurdering er at Skånland 

kommune har oppfylt revisjonskriteriet om å begrunne vedtak om dispensasjon i henhold til lovens 

krav.  

 

 



Skånland kommune blir slått sammen med Tjeldsund kommune fra 1.1.2020. På bakgrunn av 

revisors funn, vurderinger og konklusjon anbefaler vi kommunen i det videre arbeidet med 

byggesaksbehandling å se hen til resultatene fra forvaltningsrevisjonen om byggesaksbehandling i 

Skånland kommune. 
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1 BAKGRUNN OG BESTILLING 

Kontrollutvalget i Skånland kommune besluttet i møte 14.5.2018, i sak 17/18, å bestille 

forvaltningsrevisjonsprosjektet Saksbehandling i byggesaker. Forvaltningsrevisjon innen nevnte 

tema er i gjeldende plan for forvaltningsrevisjon prioritert som nr. 2 blant forvaltningsrevisjoner 

som skal gjennomføres1. Kontrollutvalget behandlet i møte 26.9.2018, i sak 27/18, KomRev 

NORDs overordnede prosjektskisse. Prosjektskissen ble godkjent og 

forvaltningsrevisjonsprosjektet ble vedtatt igangsatt.   

 

Kontrollutvalgets formål med forvaltningsrevisjonen er å undersøke om hvorvidt Skånland 

kommune har tilfredsstillende styring og kontroll med byggesaker, og hvorvidt saker behandles i 

tråd med gjeldende saksbehandlingsfrister. 
 

2 PROBLEMSTILLING OG REVISJONSKRITERIER 

2.1 Problemstilling 

For denne forvaltningsrevisjonen gjelder følgende problemstilling: 

 

Overholder Skånland kommune sentrale saksbehandlingsregler i sin behandling av 

byggesaker? 
 

2.2 Revisjonskriterier  

2.2.1 Kilder for utledning av revisjonskriterier 

Revisjonskriterier er krav, normer og/eller standarder som kommunens praksis på det reviderte 

området skal vurderes i forhold til. Revisjonskriteriene utledes fra autoritative kilder innenfor det 

reviderte området. De relevante revisjonskriteriekildene i denne forvaltningsrevisjonen er:  

 

• Lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 

• Forskrift 26. mars 2010 nr. 488 om byggesak (byggesaksforskriften)  

• Lov 2. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 

 

Byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, 

forskrift og planvedtak. Det enkelte tiltak skal utføres forsvarlig. Med tiltak menes etter plan- og 

bygningsloven oppføring, riving, endring, herunder fasadeendring, endret bruk og andre tiltak 

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

eiendom, jf. lovens § 1-6. Som tiltak regnes også annen virksomhet og endring av arealbruk som vil 

være i strid med arealformål, planbestemmelser og hensynssoner, jf. § 1-6. 

 

Vi utleder revisjonskriterier fra plan- og bygningsloven fjerde del; byggesaksdelen. Kravene i 

byggesaksdelen gjelder både prosessen tiltakene skal følge og de materielle kravene som skal 

oppfylles2. Det er byggesaksdelens bestemmelser om saksbehandlingen hos kommunen som har 

relevans i denne forvaltningsrevisjonen.  

 

                                                 
1 Plan for forvaltningsrevisjon vedtatt av kommunestyret 14.12.2016, i sak 78/16 
2 Prop. 91 L (2011-2012) 
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Ifølge problemstillingen skal vi undersøke og vurdere kommunens overholdelse av sentrale 

saksbehandlingsregler. I byggesaksbehandlingen gjelder plan- og bygningsloven og 

forvaltningsloven. Vi har lagt til grunn at sentrale regler er bestemmelser om saksbehandlingstider 

og om vedtaket herunder regler om begrunnelse av vedtaket og underretning til søker.  

 

Følgende tiltak omfattes av byggesaksbestemmelsene i plan- og bygningsloven: 
a) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon eller 

anlegg 

b) vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak som nevnt under bokstav a 

c) fasadeendring 

d) varig eller tidsbestemt bruksendring, vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av 

tiltak som nevnt under bokstav a 

e) riving av tiltak som nevnt i bokstav a 

f) oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner 

g) oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger samt annen ombygging som medfører 

fravikelse av bolig 

h) oppføring av innhegning mot veg 

i) plassering av skilt- og reklameinnretninger 

j) plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg 

k) vesentlig terrenginngrep 

l) anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass 

m) opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av ny 

festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 år, eller arealoverføring, jf. matrikkellova. 

 

Tiltakene kan ikke gjennomføres med mindre det er søkt om tillatelse hos kommunen, og 

kommunen har innvilget søknaden, jf. § 20-2. Det er imidlertid noen forenklinger i loven for små 

tiltak, og det er noen mindre tiltak som er unntatt fra søknadsplikt. Tiltak kan derfor deles inn i de 

tre kategoriene kalt:  

- Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak, jf. § 20-3 

- Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver, jf. § 20-4 

- Tiltak som er unntatt søknadsplikt, jf. §§ 20-5 til 20-8 

 

Dersom noen ønsker å bygge, dele, rive eller endre noe i strid med gjeldende planverk 

(kommuneplanens arealdel, lokale reguleringsplaner), må det søkes om dispensasjon. 

 

Byggesaksforskriften gir nærmere anvising på hvilke tiltak som faller inn under de tre nevnte 

kategoriene. Med tiltakshaver menes primært eier av eiendommen eller tiltaket; den som vil oppføre 

eller utføre et tiltak. Ansvarlig foretak opptrer på vegne av tiltakshaver. Det ansvarlige foretaket 

innestår overfor kommunen for at tiltaket blir utført i samsvar med krav gitt i eller i medhold av 

plan- og bygningsloven. Plan- og bygningsloven kapittel 23 inneholder regler om forsvarlige 

foretak3. 

 

Mottak av søknad 

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

at kommunen må kontrollere at nødvendig dokumentasjon, erklæringer med videre foreligger. 

Søknaden skal ifølge plan- og bygningsloven § 21-2 være skriftlig og undertegnet av tiltakshaver 

og søker. Søknaden skal gi de opplysninger som er nødvendige for at kommunen skal kunne gi 

tillatelse til tiltaket. Det skal fremgå av søknaden om det søkes om dispensasjon.  

 

                                                 
3 Ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende, ansvarlig utførende og ansvarlig kontrollerende 
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Søknaden skal vise inndeling i ansvarsområder, jf. kapittel 23, med mindre tiltaket forestås av 

tiltakshaver. Søknaden skal i tillegg gi de opplysninger som er nødvendige for at kommunen skal 

kunne avgjøre om tiltaket skal underlegges uavhengig kontroll etter § 24-1. 

 

Dokumentasjon for at naboer er varslet på lovlig måte, samt eventuell erklæring om varsling av dem 

som har pengeheftelser i eiendom som søkes revet, jf. § 21-3, skal vedlegges søknaden. Eventuelle 

merknader fra naboer eller gjenboere, samt en redegjørelse fra søker for hva som eventuelt er gjort 

for å imøtekomme disse, skal vedlegges. Søknaden skal også vedlegges eventuelle innhentede 

vedtak eller uttalelse fra annen myndighet der tiltaket er betinget av dette, jf. § 21-5. 

 

Søknad kan deles opp i søknad om rammetillatelse og igangsettingstillatelse. Kommunen kan tillate 

ytterligere oppdeling av søknaden om igangsettingstillatelse.  

 

De som er nevnt i lov om eigedomsregistrering § 9 kan søke om tillatelse til å opprette ny 

grunneiendom, ny anleggseiendom, ny festegrunn eller nytt jordsameie, eller tillatelse til 

arealoverføring. Søknaden må angi hvordan enheten ønskes utformet, herunder angi grenseforløpet 

på kart. Søknaden må vise hvordan de nye enhetene eller arealoverføringen på hensiktsmessig måte 

kan gå inn i en fremtidig utnytting av området, herunder også hvordan krav til tomtestørrelse, 

fellesareal og plassering av bebyggelsen kan oppfylles. 

 

Kommunen skal ikke vurdere om tiltaket er i samsvar med tekniske krav etter plan- og 

bygningsloven eller etter teknisk forskrift.  

 

2.2.2 Kommunens behandling av søknad 

Saksbehandlingsfrister 

Det følger av plan- og bygningsloven § 21-4 første ledd at når søknaden er fullstendig, skal 

kommunen snarest mulig og innenfor tidsfrister gitt i plan- og bygningsloven § 21-7 gi tillatelse 

dersom tiltaket ikke er i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av loven. Det følger av lovens 

§ 21-4 fjerde ledd at kommunen straks skal gi skriftlig underretning om vedtaket til søker og de som 

har merknader. Etter forvaltningsloven § 27 skal det forvaltningsorganet som har truffet vedtaket 

sørge for at partene underrettes om vedtaket så snart som mulig. Plan- og bygningsloven § 21-7 

inneholder maksimumsfrister for kommunens saksbehandling av byggesøknader, og angir 

rettsvirkningene av kommunens overskridelse av fristene. Tidsfristene følger også av 

byggesaksforskriften. Den alminnelige fristen er 12 uker, men noen typer søknader har frist på 3 

uker.  

 

Om beregning og forlengelse av frist 

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

saksbehandlingstid løper fra søknaden er mottatt av kommunen og til vedtaket er sendt. Det fremgår 

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

supplering av opplysninger. Dersom søknaden mangler informasjon for å kunne tas under 

behandling, regnes saksbehandlingstiden fra disse opplysningene er kommet til kommunen og 

søknaden dermed anses som «fullstendig». Dersom det gjelder mindre feil eller mangler starter 

fristen å løpe når kommunen har mottatt søknaden, men tiden søker bruker til å komplettere 

søknaden trekkes fra saksbehandlingstiden. Det kan også være avtalt frister. 

 

Søknader med saksbehandlingsfrist på 12 uker 

Søknad om tillatelse etter § 20-2 skal avgjøres av kommunen innen tolv uker etter at fullstendig 

søknad foreligger, med mindre annet følger av andre eller tredje ledd. For søknad om 
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rammetillatelse gjelder ikke andre og tredje ledd. Ved overskridelse av fristen skal kommunen 

tilbakebetale byggesaksgebyret etter nærmere bestemmelser i forskrift, jf. § 21-8 tredje ledd. 

 

Søknad om tillatelse til tiltak etter § 20-2 som krever dispensasjon fra plan eller planbestemmelser, 

skal avgjøres av kommunen innen 12 uker. Fristen løper ikke i den tiden søknaden ligger til uttalelse 

hos regionale og statlige myndigheter, jf. § 19-1. Tidsfristen for andre myndigheter er ifølge plan- 

og bygningsloven § 21-5, fire uker. 

 

Før vedtak om dispensasjon treffes, skal naboer varsles på den måten som nevnt i § 21-3. Særskilt 

varsel er likevel ikke nødvendig når dispensasjonssøknad fremmes samtidig med søknad om 

tillatelse etter kapittel 20, eller når søknaden åpenbart ikke berører naboens interesser. 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. 

 

Plangrunnlaget som gjaldt ved utløpet av fristen, skal ved overskridelse av fristen legges til grunn 

for avgjørelsen. Dette gjelder ikke dersom tiltakshaveren innen utløpet av fristen har mottatt 

forhåndsvarsel om midlertidig forbud mot tiltak, og dette forbudet deretter blir vedtatt innen åtte 

uker, jf. § 13-1 første ledd. Denne bestemmelse gjelder ikke for statlige og regionale 

planbestemmelser etter §§ 6-3 og 8-5, eller for statlig arealplan etter § 6-4. 

 

Søknader med saksbehandlingsfrist på 3 uker 

Søknad om tillatelse til tiltak som omfattes av § 20-3 der tiltaket er i samsvar med bestemmelser 

gitt i eller i medhold av denne lov, der det ikke foreligger merknader fra naboer eller gjenboere, og 

ytterligere tillatelse, samtykke eller 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. 

 

Søknad om tillatelse til tiltak som omfattes av § 20-4 der tiltaket er i samsvar med bestemmelser 

gitt i eller i medhold av denne lov, 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. 

 

Søknad om igangsettingstillatelse skal behandles av kommunen innen tre uker. Dersom kommunen 

ikke har avgjort søknaden innen fristens utløp, kan tiltaket igangsettes. 

 

Ferdigattest skal utstedes av kommunen innen tre uker etter at kravet er mottatt sammen med 

nødvendig dokumentasjon. Der ferdigattest ikke er utstedt innen fristen, kan byggverket tas i bruk. 

 

Søknad om endring av en gitt tillatelse, herunder rammetillatelse, som oppfyller vilkårene i andre 

eller tredje ledd, skal avgjøres av kommunen innen tre uker. Har ikke kommunen avgjort søknaden 

innen fristens utløp, regnes tillatelse som gitt. 

 

Søknad om midlertidig brukstillatelse etter plan- og bygningsloven § 21-10 tredje ledd skal 

behandles av kommunen innen tre uker. 
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Saker med andre saksbehandlingsfrister 

Forhåndskonferanse skal avholdes av kommunen innen to uker etter at anmodning om dette er 

mottatt. Der kommunen trenger opplysninger fra tiltakshaver for å forberede forhåndskonferansen, 

løper fristen fra disse opplysningene er kommet inn4. 

 

Klagesaker skal forberedes av kommunen og oversendes til klageinstansen så snart saken er 

tilrettelagt, og senest innen 8 uker. Samme frist gjelder der kommunen tar klagen helt til følge og 

fatter et nytt vedtak. Fristen gjelder for klage i alle byggesaker, herunder klage i byggesaker der 

tiltaket krever dispensasjon fra bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven. 

 

Underretning om vedtaket 

Forvaltningsorganet som har truffet vedtaket skal sørge for at partene underrettes om vedtaket så 

snart som mulig. I underretningen skal det gis opplysning om klageadgang, klagefrist, klageinstans 

og den nærmere fremgangsmåte ved klage, samt om retten etter forvaltningsloven § 18 til å se sakens 

dokumenter.  

 

2.2.3 Enkeltvedtaket og underretningen 

Forvaltningslovens hovedregel er at et enkeltvedtak skal være skriftlig, jf. lovens § 23. Etter 

forvaltningsloven § 24 skal enkeltvedtak grunngis, og forvaltningsorganet skal gi begrunnelsen 

samtidig med at vedtaket treffes. Videre følger det at i andre saker enn klagesaker kan 

forvaltningsorganet la være å gi samtidig begrunnelse dersom det innvilger en søknad og det ikke 

er grunn til å tro at noen part vil være misfornøyd med vedtaket. I begrunnelsen skal det vises til de 

regler vedtaket bygger på, med mindre parten kjenner reglene. I den utstrekning det er nødvendig 

for å sette parten i stand til å forstå vedtaket, skal begrunnelsen også gjengi innholdet av reglene 

eller den problemstillingen vedtaket bygger på, jf. forvaltningsloven § 25 første ledd. I begrunnelsen 

skal også nevnes de faktiske forhold vedtaket bygger på, jf. fvl. § 25 annet ledd. Er de faktiske 

forhold beskrevet av parten selv eller i et dokument som er gjort kjent for parten, er en henvisning 

til den tidligere fremstillingen tilstrekkelig. I så fall skal det i underretningen til parten vedlegges 

kopi av fremstillingen. Videre fremgår det av bestemmelsen at de hovedhensyn som har vært 

avgjørende ved utøving av forvaltningsmessig skjønn bør nevnes. Er det gitt retningslinjer for 

skjønnsutøvingen, vil i alminnelighet en henvisning til retningslinjene være tilstrekkelig.  

 

For søknader om dispensasjon har plan- og bygningsloven § 19-1 regler om dispensasjonsvedtaket. 

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. 

 

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

konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet.   

 

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

mål tillegges vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer 

og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om 

dispensasjonssøknaden. 

 

  

                                                 
4 Det var ikke noen anmodninger om forhåndskonferanse blant sakene vi valgte ut for undersøkelse. Informasjonen 

om saksbehandlingstid er inntatt her for å vise at kommunen på dette området må forholde seg til ulike 

saksbehandlingsfrister 
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Som følge av ovennevnte bestemmelser i plan- og bygningsloven og forvaltningsloven utleder 

vi som revisjonskriterier at Skånland kommune skal 

 

• behandle søknad om tiltak innen lovens saksbehandlingsfrister på tre uker 

• behandle søknad om tiltak innen lovens saksbehandlingsfrist på 12 uker 

• behandle søknad om dispensasjon innen 12 uker 

• behandle anmodning om ferdigattest innen 3 uker 

• behandle anmodning om brukstillatelse innen 3 uker  

• behandle klagesaker innen 8 uker 

• underrette søker om vedtaket så snart som mulig 

• utarbeide skriftlige vedtak  

• vise til de regler vedtaket bygger på og gjengi innholdet i reglene i den utstrekning det 

er nødvendig for å sette partene i stand til å forstå vedtaket  

• vise til de faktiske forhold som vedtaket bygger på 

• gi regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, mulighet til å 

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

• begrunne vedtak om dispensasjon i henhold til lovens krav 

• gi opplysninger om klageadgang, klagefrist, klageinstans og den nærmere 

fremgangsmåte ved klage, samt om retten til å se sakens dokumenter  

 

Revisjonskriteriene vi har utledet, oppgis i tekstboks innledningsvis i kapitlene de har relevans. 

Hvilke av de utledete revisjonskriterier som er relevante å gjøre vurderinger opp mot avhenger av 

den konkrete søknads-/sakstype. 
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3 METODE, DATAMATERIALE OG AVGRENSING 

3.1 Metode og datamateriale  

Forvaltningsrevisjonsprosjektet er gjennomført i henhold til gjeldende standard for forvaltnings-

revisjon5.  

 

Vi sendte brev om oppstart til Skånland kommune v/konstituert rådmann 6.11.2018. Leder ved 

driftsenhet for tekniske tjenester ble oppnevnt som vår kontaktperson for gjennomføringen av 

forvaltningsrevisjonen. Revisor avholdt oppstartsmøte med kontaktperson pr. telefon 4.12.2018. 

Datainnsamlingen ble gjort i kommunens lokaler den 12.2.2019. Vi har i etterkant av 

datainnsamlingen hos kommunen innhentet noe informasjon pr. e-post. 
 

Utvelgelse av saker for undersøkelse 

I henhold til problemstillingen har vi undersøkt kommunens etterlevelse av sentrale 

saksbehandlingsregler. Vi har definert sentrale saksbehandlingsregler til å være plan- og 

bygningsloven og forvaltningslovens regler om saksbehandlingsfrister samt krav til enkeltvedtaket, 

underretning om vedtaket til søker og behandling av klager.  

 

Innenfor byggesak mottar og behandler kommunen ulike typer søknader/saker. Plan- og 

bygningslovens hovedregel om saksbehandlingstid, er at når søknad er fullstendig skal kommunen 

snarest mulig gi tillatelse dersom tiltaket ikke er i strid med bestemmelser i eller i medhold av plan- 

og bygningsloven. Plan- og bygningsloven angir hvor lang tid kommunen maksimalt kan bruke på 

behandlingen av ulike saker. Hovedregelen er at kommunen kan bruke maksimalt 12 uker fra 

søknaden er fullstendig. For flere sakstyper gjelder imidlertid andre – og kortere – frister. Revisor 

har derfor valgt å undersøke kommunens saksbehandlingstid i ulike søknads-/sakstyper som 

reguleres i plan- og bygningsloven;  

- søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlige foretak (pbl. § 20-3) 

- søknadspliktig tiltak som kan forestås av tiltakshaver (pbl. § 20-4) 

Vi har undersøkt kommunens saksbehandling av søknader om rammetillatelse, ett-trinnssøknader 

søknader om dispensasjon samt anmodninger om midlertidig brukstillatelse og ferdigattest. Vi har 

også inkludert i undersøkelsen saker som gjelder klage på vedtak. 

 

Også når det gjelder begrunnelse av vedtak, er det ulike regler avhengig av hvilken type sak 

kommunen avgjør og hvorvidt det gis avslag på søknad eller innvilgelse.  

 

Ifølge kommunens registreringer i KOSTRA6 behandlet kommunen i årene 2017 og 2018 til 

sammen 162 byggesaker. For utvelgelse av saker ba vi kommunen sende oss oversikt over alle 

aktive byggesaker disse to årene. Fra kommunens oversikt valgte vi ut for undersøkelse 20 søknader 

om tillatelse til tiltak hvor saksbehandlingsfristen var tre uker og to saker hvor saksbehandlingstiden 

var tolv uker. Kommunen har i 2017 og 2018 behandlet 29 dispensasjonssaker. Vi valgte ut 25 av 

disse sakene for undersøkelse. 

 

Blant de 25 sakene om dispensasjon var det i fem av dem sendt klage på vedtaket til kommunen. Vi 

inkluderte disse klagene i forvaltningsrevisjonen for å kartlegge og vurdere kommunens 

saksbehandlingstid også ved mottak av klager på området. 

  

                                                 
5 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon fastsatt av Norges Kommunerevisorforbunds styre 1. februar 2011 
6 Kommune-Stat-Rapportering, som gir styringsinformasjon om ressursinnsatsen, prioriteringer og måloppnåelse i 

kommuner, bydeler og fylkeskommuner 
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Gjennomgang av kommunens byggesaker og dispensasjonssaker 

Kartleggingen av kommunens saksbehandling er gjort gjennom analyser av kommunens 

dokumentasjon i saksbehandlingssystemet ESA.  

 

Informasjon om dispensasjonssaker er innhentet via kommunens hjemmesider (Planutvalgets 

møtekalender). Om administrasjonens saksbehandling av disse sakene har vi innhentet informasjon 

også direkte fra saksbehandlingssystemet ESA.  

 

For øvrige undersøkte byggesaker er all informasjon innhentet fra ESA. Revisor fikk i anledning 

denne gjennomgangen en egen tilgang til saksbehandlingssystemet, og vi kunne selv søke opp de 

sakene vi hadde inkludert i undersøkelsen.  

 

Om beregning av kommunens saksbehandlingstid  

Ved beregning av kommunens tidsbruk for behandling av de ulike sakene har vi talt hvor mange 

kalenderdager som har gått fra søknaden ble journalført inn hos kommunen og til underretningen 

ble journalført ut fra kommunen. Det kan imidlertid være omstendigheter ved søknaden som gjør at 

vi i beregning av saksbehandlingstiden må trekke fra tid. I tabellen nedenfor redegjør vi for konkrete 

forhold i en sak som gjør at vi i beregningen ikke kun har tatt utgangspunkt i antallet kalenderdager 

som har gått fra journalføring inn og ut.  

 
Tabell 1. Beregning av saksbehandlingstid 

Sakstype Beregning av kommunens saksbehandlingstid 
Saker med 12- ukers 

saksbehandlingsfrist 
• I saker hvor kommunen har meddelt søker at søknaden ikke var 

fullstendig, det vil si manglet dokumentasjon for å kunne tas under 

behandling: Saksbehandlingstiden regnes fra søknaden er 

«fullstendig». Vi ha talt kalenderdager fra «fullstendig» søknad ble 

journalført inn og til underretning er journalført ut. 

• I saker hvor kommunen har bedt om mindre korrigeringer: Antallet 

kalenderdager som søker har brukt på å korrigeringen/rette 

søknaden, er trukket fra den totale saksbehandlingstiden som 

fremkommer ved å se på inn- og utjournal. 

• Kommunen og søker har avtale om saksbehandlingstid: denne 

avtalen er lagt til grunn7.  

Dispensasjonssaker Fristen gjelder fra søknaden er mottatt og til vedtak er sendt. Fristen løper 

ikke i den tiden søknaden ligger til uttalelse hos statlige og regionale 

myndigheter, jf. pbl. § 19-1 (fire uker). 

Kommunen har bedt om feilretting/supplering av opplysninger: fristen kan 

forlenges med den tid som medgår til feilretting eller supplering.  

Kommunen kan forlenge fristen dersom saken er særlig komplisert, krever 

ekstra politisk avklaring eller der undersøkelse på barmark er nødvendig 

Anmodning om 

forhåndskonferanse 

Fra anmodning med tilstrekkelige opplysninger er mottatt, og til 

forhåndskonferanse er avholdt 

Søknader, herunder 

søknad om midlertidig 

brukstillatelse eller 

ferdigattest 

Fra søknad er mottatt og til vedtak er sendt. I de tilfeller kommunen etter pbl. 

§ 21-4 sjette ledd første punktum har satt som vilkår for å gi tillatelse at gebyr 

er innbetalt, avbrytes tidsfristen ved at kommunen krever innbetaling av 

gebyr 

Klagesak Fra klagefristen er utløpt og til saken er oversendt klageinstansen etter nytt 

vedtak er sendt 

 

                                                 
7 Ingen av de undersøkte sakene inneholder slik avtale om frist for saksbehandling 
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Ved beregning av kommunens tidsbruk fra vedtak ble truffet og til søker ble underrettet, har vi talt 

kalenderdager fra datoen oppgitt i vedtaket og til dato vedtaket er journalført ut fra kommunen.  

 

Gyldighet og pålitelighet 

Med gyldige data menes at dataene som samles inn i undersøkelsen, skal utgjøre et relevant og 

tilstrekkelig grunnlag for å vurdere den reviderte virksomheten opp imot revisjonskriteriene og 

problemstillingen. Vi har samlet inn data fra saksbehandlingssystemet som kommunen bruker på 

byggesaksområdet samt fra Planutvalgets møtekalender. Vi mener at antallet saker som er 

gjennomgått i denne undersøkelsen utgjør en tilstrekkelig stor andel av Skånland kommunes totale 

antall saker i den reviderte perioden til å gi tydelige indikasjoner på om kommunen overholder 

sentrale saksbehandlingsregler. Revisors konklusjon gjelder likevel kun for de undersøkte sakene.  

 

Revisjonen mener at det datamaterialet som er presentert som «revisors funn» i rapporten, oppfyller 

dette gyldighetskravet.  

 

Med pålitelige data menes at dataene skal være mest mulig nøyaktige. Revisjonen har vurdert 

eventuelle feilkilder i det innsamlede datamaterialet. Vi har sammenliknet de ulike typene data med 

hverandre for å avdekke eventuelle motsetninger i opplysninger som fremkommer i dem. I tillegg 

har vi framlagt datamaterialet for kommunen og korrigert eventuelle faktafeil. På bakgrunn av 

forannevnte vurderinger, sammenlikninger og verifiseringer, forutsetter revisjonen at det ikke er 

vesentlige feil i datamaterialet som presenteres i rapporten. 

 

Påliteligheten og gyldigheten i det presenterte datamaterialet er også søkt sikret gjennom 

revisjonens interne kvalitetssikringssystem. 

 

3.2 Avgrensinger 

Undersøkelsen gjelder søknader som Skånland kommune fikk inn i løpet av 2017 og 2018, og 

omhandler kommunens etterlevelse av sentrale saksbehandlingsregler. Revisor har ikke foretatt en 

fullstendig gjennomgang av samtlige opplysninger om tiltakene som omhandles i de undersøkte 

sakene.   

 

Plan- og bygningsloven er en «ja-lov»; kommunen må gi tillatelse til tiltaket dersom tiltaket ikke er 

i strid med bestemmelser i loven eller bestemmelser i medhold av loven. Samtlige av de undersøkte 

søknadene om tiltak som inngår i denne forvaltningsrevisjonen er innvilget. Revisor har derfor ikke 

inngående vurdert hvorvidt kommunen har gitt begrunnelse og opplysninger om klageadgang slik 

som nødvendig etter forvaltningsloven. Denne avgrensningen begrunner vi i forvaltningsloven § 24 

annet ledd som angir at «i andre saker enn klagesaker kan forvaltningsorganet la være å gi samtidig 

begrunnelse dersom det innvilger en søknad og det ikke er grunn til å tro at noen part vil være 

misfornøyd med vedtaket». Om å avgrense mot å gjøre vurderinger av kommunens etterlevelse av 

forvaltningslovens krav om å gi opplysninger om klageadgang, viser vi til Justisdepartementets 

uttalelse: «ordlyden i forvaltningsloven § 27 tredje ledd er riktignok i utgangspunktet klar, men når 

de rettssikkerhetshensynene som begrunner regelen, ikke gjør seg gjeldende, kan vi ikke se at det 

bør være noen plikt for forvaltningen til å opplyse om klageadgang mv. der parten har fått innvilget 

en søknad fullt ut». 

 

Den som ønsker å gjennomføre tiltak som er i strid med bestemmelser i plan- og bygningsloven 

eller i medhold av loven, må søke om dispensasjon. Kommunen kan innvilge dispensasjon om 

vilkårene for det er oppfylt. Revisor har derfor valgt å undersøke kommunens begrunnelse i vedtak 
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om dispensasjon. Både vedtak om å innvilge dispensasjon og å avslå søknad om dispensasjon, må 

begrunnes.  
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4 BYGGESAK I SKÅNLAND KOMMUNE 

 

Kommunestyrets myndighet etter plan- og bygningsloven er delegert til Planutvalget. Skånland 

kommunes Planutvalg behandler plansaker8 etter plan- og bygningsloven. Planutvalget skal 

behandle og innstille for kommunestyret i alle saker i henhold til plan- og bygningsloven som etter 

loven eller delegasjonsreglementet skal avgjøres av kommunestyret selv. Planutvalget behandler og 

innstiller for kommunestyre eller formannskap i alle saker som utvalget ikke selv gjør endelig vedtak 

i når det gjelder saksområdene landbruk, skogbruk og konsesjonssaker.  

 

Ifølge Skånland kommunes delegeringsreglement er ansvaret for byggesaksbehandling (etter 

byggesaksbestemmelsene i plan- og bygningsloven kapittel 20 til 26) videredelegert fra rådmannen 

til driftsleder ved tekniske tjenester. Det er vedtatt egne reglementer for byggesaksbehandling i 

Skånland kommune. Skånland kommune har en serviceerklæring innenfor byggesak, jf. utklipp 1 

nedenfor. 

 
Utklipp 1. Serviceerklæring byggesak, Skånland kommune

 
Skånland kommune bruker saksbehandlingssystemet ESA til behandling av byggesaker. All 

korrespondanse i en sak lagres på samme saksnummer. Byggesaksbehandler sender faktura med 

byggesaksgebyr i forbindelse med at vedtaket treffes. Kommunen benytter en vedtaksmal hvor det 

i overskriften vises til hva saken gjelder herunder hvilket gård- og bruksnummer saken gjelder. Det 

vises til delegeringsreglementet som gir Driftsleder for teknisk myndighet til å fatte vedtaket, og det 

vises til når søknaden er registrert inn av kommunen, hvem som er tiltakshaver og eventuelt 

ansvarlige foretak. Det vises også til hvilken bestemmelse saken er behandlet etter. Vedtakene 

                                                 
8 Plan- og bygningslovens bestemmelser om planstrategi, kommuneplan, kommunedelplan og reguleringsplan 
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inneholder også informasjon under overskriftene «generelle vilkår tilknyttet til vedtaket» og 

eventuelt «spesielle vilkår tilknyttet vedtaket» samt «klageadgang». 

 

Planutvalget behandler søknader om dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. 

Planutvalget har fem medlemmer. Administrasjonen saksutreder og lager innstilling til vedtak. Når 

sak om dispensasjon legges fram for Planutvalget, vurderer og vedtar utvalget om det skal åpnes for 

dispensasjon eller om det skal gis avslag på søknaden. Om det åpnes for dispensasjon, sendes saken 

til administrasjonen for videre utredninger herunder oversendelse til sektormyndigheter som 

berøres. Administrasjonen utreder deretter saken videre og lager innstilling til vedtak om 

dispensasjon skal innvilges eller avslås.  

 

Fra og med 1.1.2020 er Skånland kommune slått sammen med Tjeldsund kommune. Tjeldsund 

kommune har ikke hatt et eget planutvalg, men formannskapet har hatt denne funksjonen. I nye 

Tjeldsund kommune skal det være et planutvalg. Oppgavene til planutvalget er foreløpig ikke 

fastsatt i delegasjonsreglement. 
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5 SAKSBEHANDLINGSFRISTER 

 

 

5.1 Saker med tre ukers saksbehandlingsfrist 

Revisors funn 

Blant de undersøkte byggesakene var 20 av dem søknader om tiltak hvor alle vilkårene var oppfylt 

og det ikke var nødvendig med samtykke fra annen myndighet.  

 

Ni av søknadene var etter plan- og bygningsloven § 20-3 som vil si at det var søknadspliktige tiltak 

med krav om ansvarlig foretak. Ti av søknadene var etter plan- og bygningsloven § 20-4 som vil si 

at det var søknadspliktig tiltak som kan forestås av tiltakshaver. I tillegg inngår det i undersøkelsen 

én søknad som ble trukket av søker9.  

 

I tabell 2 og 3 på neste side er vår oppsummering etter undersøkelse av kommunens tidsbruk i sakene 

som har saksbehandlingsfrist på tre uker. Antallet dager fra søknaden ble journalført inn av 

kommunen og til vedtaket ble journalført ut av kommunen, fremkommer av kolonnene markert i 

gult i tabellene. 

 
  

                                                 
9 Det var ikke informasjon i saken om hvilken søknadstype det var, men vi inkluderer saken i undersøkelsen ettersom 

vi undersøker og vurderer kommunen saksbehandlingstid. 

Revisjonskriterier  

 

 Skånland kommune skal 

• behandle søknad om tiltak innen lovens saksbehandlingsfrist på tre uker 

• behandle søknad om tiltak innen lovens saksbehandlingsfrist på 12 uker 

• behandle søknad om dispensasjon innen 12 uker 

• behandle anmodning om ferdigattest innen 3 uker 

• behandle anmodning om brukstillatelse innen 3 uker  

• behandle klagesaker innen 8 uker 

• underrette søker om vedtaket så snart som mulig 

Jf. Plan- og bygningsloven, byggesaksforskriften  
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Tabell 2. Søknader etter plan- og bygningsloven § 20-3 

Søknad - journalført 

inn 

Vedtak 

datert 

Vedtak – journalført 

ut 

Kommunens saksbehandlingstid 

(dager) 

7.2.2018 16.2.2018 19.2.2018 12 

9.2.2018 2.3.2018 5.3.2018 24 

5.3.2018 8.3.2018 12.3.2018 7 

11.6.201810 11.6.2018 11.6.2018 1 

29.6.2018 25.7.2018 25.7.2018 26 

27.4.2018 27.4.2018 7.5.2018 10 

15.6.2018 20.6.2018 21.6.2018 6 

8.6.2018 21.6.2018 4.7.2018 26 

1.6.2018 14.6.2018 14.6.2018 13 

 
Tabell 3. Søknader etter plan- og bygningsloven § 20-4 

Søknad - journalført 

inn 

Vedtak 

datert 

Vedtak – journalført 

ut 

Kommunens saksbehandlingstid 

(dager) 

2.7.2018 12.7.2018 25.7.2018 23 

2.7.2018 12.7.2018 25.7.2018 23 

14.6.2018 21.6.2018 4.7.2018 20 

1.6.2018 13.6.2018 14.6.2018 13 

30.5.2018 13.6.2018 14.6.2018 15 

22.5.2018 12.6.2018 14.6.2018 23 

21.2.2018 8.3.2018 12.3.2018 19 

7.5.2018 11.6.208 11.6.2018 35 

19.4.2018 25.5.2018 29.5.2018 40 

5.5.2018 11.6.2018 14.6.2018 40 

4.5.2018 13.6.2018 14.6.2018 41 

 

Av de 20 sakene som er presentert i de to tabellene ovenfor, ble ti søknader behandlet innenfor 

tre uker (21 dager) og ti søknader brukte kommunen mer enn tre uker på å saksbehandle. I 

tillegg finner vi at en søknad innkommet 3.4.2018 ble trukket av tiltakshaver den 9.5.2018. Det er 

ikke dokumentert noe saksbehandling fra kommunens side før denne søknaden ble trukket i 

overkant av tre uker etter at den kom inn til kommunen.  

 

Revisor har også undersøkt hvor lang tid som er medgått fra vedtaket er fattet og til det er sendt 

underretning til tiltakshaver. I fem av de undersøkte sakene gikk det mellom ti til 13 dager fra 

vedtaket ble fattet og underretning ble sendt. I de øvrige 15 undersøkte sakene ble underretningen 

sendt til tiltakshaver samme dag eller mellom en til fire dager etter at vedtaket var fattet.  

 

Revisors vurderinger 

Revisors vurdering er at Skånland kommune delvis har oppfylt revisjonskriteriet om å behandle 

søknad om tiltak innen lovens saksbehandlingsfrist på tre uker. Vurderingen begrunnes i at 

kommunen for halvparten av søknadene som inngår i undersøkelsesutvalget brukte mer enn tre uker 

på saksbehandlingen.  

 

Forvaltningsloven § 27 krever at kommunen må sørge for at partene underrettes om vedtaket så 

snart som mulig. «Så snart som mulig» innebærer at underretningen må gis straks etter at vedtaket 

er truffet, men det gis ikke anvisning på en bestemt tidsfrist. For 15 av de undersøkte vedtakene 

sendte kommunen underretning til søker en til fire dager etter at vedtaket var truffet. Revisor legger 

til grunn at dette er i henhold til forvaltningslovens krav. For de fem sakene hvor kommunen brukte 

                                                 
10 Søknaden kom opprinnelig inn til kommunen 14.5., men den hadde mangler og ble komplett den 11.6. 
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mellom ti og 13 dager på å sende underretning til søker, er revisors vurdering at det ikke er sendt 

underretning straks. Revisors vurdering er som følge av ovennevnte at Skånland kommune i stor 

grad, men ikke fullt ut har oppfylt revisjonskriteriet om å underrette søker om vedtaket så snart 

som mulig.  

 

5.2 Saker med tolv ukers saksbehandlingsfrist 

5.2.1 Byggesaker 

Revisors funn 

Blant sakene som inngikk i undersøkelsen var to søknader om rammetillatelse. Den ene ble registrert 

inn av Skånland kommune 9.2.2018 og vedtaket om tillatelse er datert 12.2.2018. Underretningen 

er journalført samme dag som vedtaket ble skrevet. 

 

Den andre søknaden om rammetillatelse var datert 2.9.2015. I foreløpig svar fremkommer det at 

søknaden er gjennomgått og at den hadde en del mangler som måtte rettes opp for at den kunne tas 

under behandling av kommunen. I vedtaket i saken vises det til at søknaden om rammetillatelse ble 

innregistrert 19.8.2016 og senere supplert 26.8.2016. Revisor legger til grunn at søknaden må regnes 

som fullstendig 26.8.2016. Vedtaket er datert 7.9.2016.  

 

Revisors vurdering 

De to søknadene ble behandlet innenfor 12 uker. Revisors vurdering er at Skånland kommune for 

disse to undersøkte sakene har oppfylt revisjonskriteriet om å behandle søknad om tiltak innen 

lovens saksbehandlingsfrist på 12 uker.  

 

5.2.2 Dispensasjonssaker 

Revisors funn 

Revisor har sett på kommunens saksbehandlingstid i 25 saker om dispensasjon i årene 2017 og 2018. 

 

Det er Planutvalget som treffer avgjørelse i saker om dispensasjon. Når søknaden kommer til 

kommunen, gjør byggesaksbehandler vurdering av den og lager innstilling til Planutvalget. 

Innstillingen går ut på om det skal åpnes for å innvilge dispensasjon eller om søknaden skal avslås. 

Dersom Planutvalgets vedtak er at det åpnes for å innvilge dispensasjon, sendes saken til 

administrasjonen som utreder den videre. Det innebærer blant annet å sende saken på høring til 

aktuelle sektormyndigheter, slik som Sametinget, fylkesmannen, Statens vegvesen. Når kommunen 

har fått tilbakemelding fra høringsinstanser/sektormyndigheter, eventuelt ikke har hørt noe fra 

tilskrevne myndigheter innen fristen, utredes saken og det lages ny innstilling til Planutvalget. 

Sektormyndighetene har fire uker på seg til å gi tilbakemelding til kommunen.  

 

Dersom planutvalget ikke åpner for dispensasjon, treffes det vedtak om avslag og søker underrettes. 

 

Av de 25 sakene vi har undersøkt som gjelder dispensasjon gjaldt: 

• 21 av sakene søknad om dispensasjon fra LNF-formålet11 i reguleringsplanen 

• 1 søknad om dispensasjon fra krav om avstand fra tomtegrense  

• 1 søknad om dispensasjon fra arealplanens krav om «offentlig formål» 

• 1 søknad om dispensasjon fra krav om til «boligformål» 

                                                 
11 Landbruks-, natur -og friluftsområde samt reindrift. Arealer som i det vesentlige skal være ubebygget, eller bare 

bebygget i tilknytning til landbruk og reindrift og for bruk av området til friluftsliv. 
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• 1 søknad om dispensasjon fra krav om byggegrense 

 

Blant disse 25 undersøkte sakene innvilget kommunen søknad om dispensasjon i 20 saker, og avslo 

søknad i fem av sakene.  

 

Blant de 21 sakene som gjaldt søknad om dispensasjon fra LNF-formålet i reguleringsplanen, gjaldt 

ti av dem søknad for eksisterende gapahuk og grillhytte. Det vil si at gapahukene og grillhyttene 

allerede var oppført da søknad ble sendt til kommunen. At flere sendte søknader om slike 

eksisterende tiltak, kom av at kommunen sommeren 2017 gjennomførte befaringer av ukjente 

byggverk/tiltak i LNF- og vassdragsområder. Tilsynet ble utført som følge av henvendelser fra 

innbyggere, men det var også som rent rutinemessig tilsyn. Resultatet av tilsynet var at kommunen 

vurderte at det for tolv av byggverkene/tiltakene i området skulle vært søkt om dispensasjon. Blant 

de tolv var det to tiltakshavere som valgte å fjerne/flytte byggverket, mens de øvrige ti søkte å få 

tiltaket godkjent gjennom dispensasjonssøknader. De ti dispensasjonssøknadene ble første gang 

behandlet av Planutvalget i møte 21.2.2018. Fem av dispensasjonssøknadene ble avslått og fem av 

dem ble innvilget.  

 

I tabellen nedenfor er oversikt over kommunens tidsbruk i de 25 undersøkte dispensasjonssakene. 

Ved utregningen av tidsbruk i sakene hvor kommunen har innvilget dispensasjon, har vi trukket fra 

fire uker. Dette som følge av at fristen ikke løper i den tiden søknaden ligger til uttalelse hos statlige 

og regionale myndigheter, jf. forskrift om byggesak § 7-4 bokstav a. 

 

Sakene hvor kommunen avslo søknad om dispensasjon er i tabell 4 markert i lys blått. For disse 

sakene har vi ikke trukket fra noe tid i utregningen av saksbehandlingstid, men regnet 

saksbehandlingstiden fra søknaden kom inn og til vedtaket ble sendt. 
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Tabell 4. Dispensasjonssaker – saksbehandlingstid i undersøkte saker  

Søknad – journalført inn Vedtak datert  Vedtak – journalført ut Kommunens 

saksbehandlingstid 

(dager) 

20.1.2017 31.8.2017 1.9.2017 196 

20.2.2017 4.4.2017 7.4.2017 18 

16.5.2017 31.8.2017 1.9.2017 80 

27.4.2017 8.6.2017 1.9.2017 126 

15.5.2017 31.8.2017 1.9.2017 81 

20.10.2017 21.2.2018 28.2.2017 130 

25.10.2017 26.4.2018 15.5.2018 167 

16.10.2017 26.4.2018 15.5.2018 176 

24.10.2017 26.4.2018 26.4.2018 149 

6.9.2017 21.2.2018 28.2.2018 140 

3.11.2017 26.4.2018 5.6.2018 186 

23.10.2017 21.2.2018 28.2.2018 128 

18.9.2017 21.2.2018 28.2.2018 163 

27.10.2017 21.2.2018 28.2.2018 96 

15.9.2017 23.11.2017 27.11.2017 45 

13.10.2017 18.1.2018 19.1.2018 70 

12.10.2017 18.1.2018 19.1.2018 71 

31.10.2017 21.2.2018 28.2.2018 92 

3.11.2017 18.1.2018 19.1.2018 49 

7.11.2017 18.1.2018 19.1.2018 45 

13.2.2018 22.3.2018 23.3.2018 10 

16.2.2018 13.6.2018 15.6.2018 91 

16.4.2018 13.9.2018 17.9.2018 126 

9.7.2018 13.9.2018 31.1.2019 66 

12.3.2018 22.3.2018 23.3.2018 1112 
 

12 uker tilsvarer 84 dager. For elleve av de 25 sakene som gjaldt dispensasjon brukte kommunen 

under 84 dager. De øvrige 14 undersøkte dispensasjonssakene var saksbehandlingstiden på 

mer enn 84 dager.  

 

Underretning ble i 13 av sakene sendt til søker innenfor fire dager etter at vedtaket var truffet. Ti av 

disse underretningene ble sendt samme dag eller dagen etterpå.   

 

Seks av underretningene ble sendt syv dager etter at vedtaket ble truffet. To av underretningene ble 

sendt 19 dager etter at vedtaket var truffet. Videre fant vi at det i tre av de undersøkte sakene hadde 

gått 40, 85 og 140 dager fra vedtaket var truffet og til underretning var sendt. 

 

Revisors vurdering 

Revisors vurdering er at Skånland kommune delvis har oppfylt revisjonskriteriet om å behandle 

søknad om dispensasjon innen tolv uker. Vurderingen begrunnes i at kommunen for over halvparten 

av de undersøkte sakene brukte mer enn tolv uker på saksbehandlingen.  

 

For 14 av de undersøkte vedtakene sendte kommunen underretning til søker samme dag eller en til 

fire dager etter at vedtaket var truffet. Revisor legger til grunn at dette er så snart som mulig, jf. 

forvaltningsloven § 27 om frist for underretning. Revisor legger til grunn at tidsbruk på syv dager 

                                                 
12 For denne saken har vi ikke trukket fra fire uker i den totale saksbehandlingstiden ettersom det ville medført minus i 

antallet dager til saksbehandling. 
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eller mer ikke er straks, jf. forvaltningsloven § 27 om at underretning skal sendes «så snart som 

mulig». Dette gjaldt for 11 av de undersøkte sakene. Revisors vurdering er at Skånland kommune 

delvis har oppfylt revisjonskriteriet om å underrette søker om vedtaket så snart som mulig.  

 

5.3 Anmodninger – tre ukers saksbehandlingsfrist 

Revisors funn 

Midlertidig brukstillatelse og ferdigattester 

Blant de undersøkte sakene var det i to av dem bedt om midlertidig brukstillatelse og i to av dem 

var det anmodet om ferdigattest. Alle fire søknadene ble behandlet samme dag som de kom inn til 

kommunen, se tabellene nedenfor. 

 
Tabell 5. Midlertidig brukstillatelse  

Søknad - journalført inn Vedtak datert Vedtak – journalført ut Kommunens saksbehandlingstid 

17.12.2018 17.12.2018 17.12.2018 1 

6.12.2018 6.12.2018 6.12.2018 1 
 

Tabell 6. Ferdigattest 

Søknad - journalført inn Vedtak datert Vedtak – journalført ut Kommunens saksbehandlingstid 

16.5.2018 22.5.2018 22.5.2018 1 

16.11.2018 17.12.2018 17.12.2018 1 

 

Revisors vurdering 

Revisors vurdering er at Skånland kommune for de undersøkte anmodningene om ferdigattest og 

brukstillatelse har oppfylt revisjonskriteriene om å behandle anmodning om ferdigattest innen tre 

uker og brukstillatelse innen tre uker. 

 

5.4 Klagesaker - åtte ukers frist for oversendelse til klageinstans 

Revisors funn 

Blant sakene om dispensasjon var det i fem saker innkommet klage på kommunens vedtak i saken. 

Dersom klagen ikke tas til følge/kommunen opprettholder sitt opprinnelige vedtak, sendes saken til 

Fylkesmannen i Troms for endelig avgjørelse. I tabellen nedenfor viser vi kommunens tidsbruk i 

forberedelse av klagen og oversendelse av sak til klagebehandling. 

 
Tabell 7. Klagebehandling – saksbehandlingstid ved oversendelse til klageinstans 

Klage 

mottatt 

Behandling i 

Planutvalget 

Oversendt klagebehandling Tidsbruk forberedelse av 

klage og evt. oversendelse  

19.8.2017 28.9.2017 20.10.2017 9 uker 

18.3.2018 26.4.2018 30.5.2018 10,5 uker 

18.3.2018 26.4.2018 30.5.2018 10,5 uker 

15.3.2018 26.4.2018 30.5.2018 11 uker 

28.9.2018 29.11.2018 Planutvalget endret opprinnelig 

vedtak etter klagen pga nye 

opplysninger – ikke oversendt FM 

9 uker 

 

Av de fem sakene som ble påklaget vedtok kommunen i fire av dem å ikke innvilge dispensasjon. 

Disse fire ble oversendt Fylkesmannen i Troms som er klageinstans. For samtlige undersøkte saker 

brukte kommunen mer enn åtte uker på å forberede klage og oversende denne til klageinstansen. 
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De undersøkte sakene har blitt behandlet i første møte i Planutvalget etter at klagen kom inn til 

kommunen. 

 

Revisors vurdering 

Revisors vurdering er at Skånland kommune for de undersøkte klagene ikke har oppfylt 

revisjonskriteriet om å behandle klagesaker innen 8 uker. 
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6 VEDTAKET  

 

 

6.1 Vedtakets form 

Revisors funn 

For samtlige av kommunens avgjørelser i de undersøkte byggesakene og dispensasjonssakene 

foreligger det skriftlige vedtak.  

 

Revisors vurdering 

Som følge av ovennevnte er revisors vurdering at Skånland kommune har oppfylt revisjonskriteriet 

om å utarbeide skriftlige vedtak. 

 

6.2 Vedtakets innhold 

Revisors funn 

Søknad om tiltak/byggesaker 

I samtlige undersøkte vedtak som gjelder ordinære byggesaker viser kommunen til hvilke 

bestemmelser i plan- og bygningsloven søknaden er behandlet etter. Det vises videre til hvem som 

er tiltakshaver, når søknaden ble registrert inn av Skånland kommune og hvilket tiltak det er søkt 

om tillatelse til. 

 

Søknader om dispensasjon – tillatelse 

I 20 av de 25 undersøkte sakene som gjaldt søknad om dispensasjon, innvilget Skånland kommune 

søknaden. I samtlige av disse sakene hadde Planutvalget først gjort vedtak om at det åpnes for å 

innvilge dispensasjon. Administrasjonen hadde i etterkant av Planutvalgets vedtak i disse sakene 

oversendt saken til myndigheter som ville bli berørt om dispensasjon ble gitt. 

 

I vedtakene om innvilgelse av dispensasjon vises det til søknaden; når den er registrert inn av 

kommunen, hvem som er tiltakshaver(e) og hva den gjelder (det vil si hva slags tiltak og hva det 

søkes om dispensasjon fra). Vedtaket viser videre om saken har vært til uttalelse hos berørte 

sektormyndigheter og om det har kommet/ikke har kommet merknader som er til hinder for å 

innvilge søknaden. Videre vises det i vedtaket til at saken behandles etter kapittel 19 i plan- og 

bygningsloven samt henvisning til at plan- og bygningsloven § 19-2 er hjemmelen for innvilgelse 

Revisjonskriterier  

Skånland kommune skal 

• utarbeide skriftlige vedtak  

• vise til de regler vedtaket bygger på og gjengi innholdet i reglene i den utstrekning 

det er nødvendig for å sette partene i stand til å forstå vedtaket  

• vise til de faktiske forhold som vedtaket bygger på 

• gi opplysninger om klageadgang, klagefrist, klageinstans og den nærmere 

fremgangsmåte ved klage, samt om retten til å se sakens dokumenter  

• før vedtak om dispensasjon treffes gi regionale og statlige myndigheter hvis 

saksområde blir direkte berørt, mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra 

planer, plankrav og forbudet i § 1-8 

• begrunne vedtak om dispensasjon i henhold til lovens krav 
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av søknaden. Vedtakene inneholder også ett eller flere avsnitt som inneholder kommunens 

begrunnelse for å innvilge søknaden. Det vises til at fordelene ved å innvilge dispensasjon synes å 

være større enn ulempene.  

 

I 19 av de 20 undersøkte sakene hvor Planutvalget vedtok å innvilge dispensasjon, var vedtaket i 

tråd med rådmannens innstilling. I fremlegg til sakene inngår administrasjonens utredninger og 

vurderinger. 

 

I én av de undersøkte sakene13 var saksbehandlers vurdering at det «synes ikke å være faglig mulig 

å forsvare dispensasjon fra gjeldende arealplan og PBL § 1-8 i denne saken». Planutvalget viser i 

vedtaket til at utvalget hadde befart området. Planutvalget fant etter en helhetsvurdering å kunne 

tilrå dispensasjon. Planutvalgets begrunnelse for innvilgelse inngår i vedtaket. Revisor kan ikke se 

at begrunnelsen «motsier» administrasjonens argumenter for innstillingen om å ikke innvilge 

dispensasjon. 

 

Blant de undersøkte dispensasjonssøknadene som ble innvilget, mottok kommunen klage fra en 

nabo. Saken gjaldt innvilgelse av dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanens arealdel og 

plan- og bygningsloven § 1-8 for oppføring av bolig. Planutvalget hadde 31.8.2017 vedtatt å 

innvilge søknad om dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanens arealdel og plan- og 

bygningsloven § 1-8 for oppføring av bolig. Kommunen mottok klage datert 19.8.2017 fra en nabo. 

Planutvalget behandlet klagen i møte 28.9.201714. Planutvalget kom til at klager ikke tilførte saken 

nye momenter som var tilstrekkelig vektige for å endre vedtaket, og klagen ble dermed ikke tatt til 

følge. Saken ble oversendt Fylkesmannen i Troms for endelig avgjørelse.  

 

Fylkesmannen opphevet kommunens vedtak. Det vises til at vedtaket er mangelfullt begrunnet, jf. 

forvaltningsloven § 25, i det begrunnelsen ikke viser til de materielle vilkårene for å innvilge 

dispensasjon i saken er innfridd. Saken ble henvist til ny behandling.  

 

Fylkesmannen skriver i sin avgjørelse av «kommunen har som nevnt funnet at vilkårene for å 

innvilge dispensasjon i saken er innfridd. Av begrunnelsen fremgår det at kommunen mener at en 

dispensasjon i saken ikke vil medføre at hensynene bal LNF-formålet eller forbudet mot tiltak i 100- 

metersbeltet i strandsonen blir vesentlig tilsidesatt. I den forbindelse viser kommunen til at tiltaket 

ikke berører dyrket mark, og at det allerede er oppført en bolig på eiendommen, i samme avstand 

fra sjøen som den omsøkte boligen. Ettersom boligen er søkt plassert 55 meter fra flomålet, mener 

kommunen at tiltaket ikke er til hinder for fri ferdsel i strandsonen. Kommunen synes også å ha 

vektlagt at ingen berørte sektormyndigheter har hatt innvendinger til det omsøkte tiltaket». 

Fylkesmannen skriver videre at «Slik vi ser det, har kommunen gitt en tilfredsstillende begrunnelse 

for hvorfor den mener at en dispensasjon i saken ikke vil medføre at hensynene bak arealformålet, 

LNFR, samt pbl. § 1-8 andre ledd, tilsidesettes vesentlig. Fylkesmannen finner imidlertid ikke at 

kommunen, i tilstrekkelig grad, har begrunnet hvorfor den mener fordelene med å innvilge 

dispensasjon er «klart større» enn ulempene». Fylkesmannen viser til at «i begrunnelsen for vedtaket 

har kommunen framholdt at «de samfunnsmessige gevinstene ved oppføring av nye boliger er 

viktige for Skånland kommune, fordelene ved å innvilge dispensasjon synes å være større enn 

ulempene etter en samlet vurdering». Slik vi ser det, har ikke kommunen vist til relevante, klare og 

positive fordeler ved å innvilge dispensasjonen i saken».  

 

Planutvalget behandlet saken på nytt i møte 26.4.2018. Planutvalget vedtok – i den nye 

behandlingen etter fylkesmannens opphevelse av vedtaket – å innvilge søknaden om dispensasjon. 

                                                 
13 Saksnr 17/59, Planutvalgets sak 74/17 
14 Saksnr 17/583, Planutvalgets sak 78/17 
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Begrunnelsen er: «Det vurderes slik at hensynene bak LNF-formålet og PBL § 1-8 ikke settes 

vesentlig til side. Tiltaket berører ikke dyrket mark, det ligger allerede en bolig med samme avstand 

til sjø på eiendommen. Boligen ønskes plassert ca 55 meter fra flomålet, og er dermed ikke vesentlig 

til hinder for fri ferdsel i strandsonen. De samfunnsmessige gevinstene ved oppføring av nye boliger 

er viktige for Skånland kommune, fordelene ved å innvilge dispensasjon synes å være større enn 

ulempene etter en samlet vurdering». 

 

Søknader om dispensasjon - avslag15 

I fem av de 25 undersøkte sakene om dispensasjon avslo kommunen søknaden. Nedenfor er kort 

informasjon om hva de fem undersøkte sakene omhandlet. Samtlige saksutredninger og vedtak er 

utformet likt, og vi gir derfor en samlet redegjørelse for hvordan vedtakene i sakene er utformet.  

 

Sak 1  

Saken gjaldt søknaden om dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanens arealdel og plan- og 

bygningsloven § 1-8 (forbud mot tiltak langs sjø og vassdrag) for gapahuk. Gapahuken var satt 

opp i strandområdet på Kvitnes.  

 

Sak 2  

Saken gjaldt søknad om dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanens arealdel for eksisterende 

gapahuk. Gapahuken fremsto som en lukket gapahuk på et høydepunkt/utsiktspunkt i terrenget.   

 

Sak 3  

Saken gjaldt søknad om dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanens arealdel og plan- og 

bygningsloven § 1-8 (forbud mot tiltak langs sjø og vassdrag) for lukket gapahuk oppført i 2014.  

 

Sak 4  

Saken gjaldt søknad om dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanens arealdel og plan- og 

bygningsloven § 1-8 for gapahuk og sti ved Øyvatn. Gapahuken ble oppført i 2014, ca 5 meter fra 

vannet.  

 

Sak 5  

Saken gjelder søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av vei i et LNF-

område.  

 

I rådmannens utredninger om søknadene i de fem sakene inngår det opplysninger om tiltaket det 

søkes dispensasjon for herunder bilder av tiltaket samt kart og bilder som viser hvor tiltaket er 

plassert. Rådmannen gjennomgår i saksutredningen planstatus, om nabovarslingsplikten gjelder og 

om sektormyndigheter berøres. Videre inngår det informasjon om landbruk, kulturminner, reindrift, 

risikovurdering (flom, snøskred el.l.), naturmangfold, friluftsinteresser og adkomst. 

 

Under vurdering viser rådmannen i saksutredningen til plan- og bygningsloven § 19-2, og det 

gjengis at: «Etter PBL § 19-2 (dispensasjonsvedtaket) heter det at fordelene ved å gi dispensasjon 

skal være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering, samt at hensynene bak 

bestemmelsene det skal dispenseres fra ikke skal bli vesentlig tilsidesatt. Det er krav om at det må 

foreligge overvekt av hensyn som taler for en dispensasjon før denne kan gis. Dispensasjon bør ikke 

gis dersom de oppgitte grunner er generelle for flere eiendommer sli kat dispensasjonen kan skape 

presedens». 

 

                                                 
15 Kommunens vedtak om avslag er saksnr. 17/732, !7/970, 17/1011, 17/1012 og 18/758 
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Deretter drøfter rådmannen søkers bakgrunn og/eller argumenter for innvilgelse, og redegjør for sin 

vurdering av om dispensasjon bør gis. Det fremheves blant annet i fremleggene at søkers ønske om 

tiltaket ikke bør vektes tyngre enn formålet i arealplanen og intensjonene bak plan- og 

bygningsloven § 1-8.  

 

I planutvalgets vedtak er det: 

o Henvisning til søknad, hva det søkes om og dato søknaden ble registrert inn av kommunen 

o Bestemmelsen som gir grunnlag for avslaget 

o Vurdering om fordelene ved tiltaket synes å være klart større enn ulempene 

 

I underretningen til tiltakshaver gir kommunen informasjon om klageadgang. Det vises til hvem 

klagen skal sendes til, hva klagen skal inneholde informasjon om og klagefristen.  

 

Det er ikke informasjon i underretningene om retten til å se sakens dokumenter.  

 

Revisors vurdering 

Revisors vurdering er at Skånland kommune for de undersøkte sakene om dispensasjon har oppfylt 

revisjonskriteriet om å vise til de regler vedtaket bygger på. Kommunen har også oppfylt 

revisjonskriteriet om å vise til de faktiske forhold som vedtaket bygger på. 

 

Kommunen har etter revisors vurdering oppfylt revisjonskriteriet om å gi opplysninger om 

klageadgang, klagefrist og den nærmere fremgangsmåte ved klage. Kommunen har ikke oppfylt 

revisjonskriteriet om å gi opplysninger om retten til å se sakens dokumenter.  

 

Skånland kommune har for de undersøkte sakene hvor dispensasjon er innvilget oppfylt 

revisjonskriteriet om å gi regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, 

mulighet til å uttale seg før vedtak om dispensasjon treffes.  

 

Revisors vurdering er at Skånland kommune har oppfylt revisjonskriteriet om å begrunne vedtak 

om dispensasjon i henhold til lovens krav. Revisor presiserer at vi ikke har foretatt en fullstendig 

overprøving av vedtakene slik som fylkesmannen gjør i dispensasjonssaker. Revisor har altså ikke 

i sakene hvor Skånland kommune har gitt dispensasjon gjort en selvstendig vurdering av om 

hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir 

vesentlig tilsidesatt. Vi har heller ikke gjort selvstendig vurdering av om fordelene ved å gi 

dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Vi har lagt vekt på om 

kommunen selv har argumentert for at disse nevnte vilkårene etter plan- og bygningsloven er 

innfridd.  
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7 OPPSUMMERING OG SAMLET KONKLUSJON 

Revisor har vurdert at Skånland kommune:  

 

• Delvis har oppfylt revisjonskriteriet om å behandle søknad om tiltak innen lovens 

saksbehandlingsfrist på tre uker  

Av 20 undersøkte byggesaker hvor saksbehandlingsfristen var tre uker, ble 10 søknader behandlet 

innenfor 3 uker og 10 søknader brukte kommunen mer enn 3 uker på å saksbehandle 

 

• I stor grad, men ikke fullt ut har oppfylt revisjonskriteriet om å underrette søker om vedtaket 

så snart som mulig.  

I 15 av sakene sendte kommunen underretning til søker en til fire dager etter at vedtaket var truffet. 

I fem saker brukte kommunen mellom 10 og 13 dager på å sende underretning til søker 

 

• Har oppfylt revisjonskriteriet om å behandle søknad om tiltak innen lovens 

saksbehandlingsfrist på 12 uker 

De to 12-ukerssakene som inngikk i undersøkelsesutvalget ble behandlet innen 12 uker 

 

• Delvis har oppfylt revisjonskriteriet om å behandle søknad om dispensasjon innen 12 uker 

I over halvparten av de undersøkte sakene brukte mer enn 12 uker på saksbehandlingen 

 

• Ikke har oppfylt revisjonskriteriet om å behandle klagesaker innen 8 uker 

 

• Delvis har oppfylt revisjonskriteriet om å underrette søker om vedtaket så snart som mulig 

I 14 av sakene underrettet kommunen søker om vedtaket enten samme dag eller innen fire dager 

etter vedtaket var truffet. For 11 av de undersøkte sakene brukte kommunen syv dager eller mer på 

å sende underretningen 

 

• For de undersøkte sakene om dispensasjon har oppfylt revisjonskriteriet om å vise til de 

regler vedtaket bygger på. Kommunen har også oppfylt revisjonskriteriet om å vise til de 

faktiske forhold som vedtaket bygger på 

 

• Har oppfylt revisjonskriteriet om å gi opplysninger om klageadgang, klagefrist og den 

nærmere fremgangsmåte ved klage 

 

• Ikke har oppfylt revisjonskriteriet om å gi opplysninger om retten til å se sakens dokumenter 

 

• Har oppfylt revisjonskriteriet om å gi regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir 

direkte berørt, mulighet til å uttale seg før vedtak om dispensasjon treffes 

 

• Har oppfylt revisjonskriteriet om å begrunne vedtak om dispensasjon i henhold til lovens 

krav 

 

Revisors konklusjon er at Skånland kommune delvis overholder sentrale 

saksbehandlingsregler i sin behandling av byggesaker.  
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8 HØRING 

KomRev NORD sendte 15.4.2019 forvaltningsrevisjonsrapporten på høring til Skånland kommune 

v/konstituert rådmann. Vi mottok høringssvar innen fristen vi hadde satt. Høringssvaret er gjengitt 

i sin helhet nedenfor. 
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9 ANBEFALING 

Skånland kommune blir slått sammen med Tjeldsund kommune fra 1.1.2020. På bakgrunn av 

revisors funn, vurderinger og konklusjon anbefaler vi kommunen i det videre arbeidet med 

byggesaksbehandling å se hen til resultatene fra forvaltningsrevisjonen om byggesaksbehandling i 

Skånland kommune. 
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• Byggesaksforskriften 

• Veileder til byggesaksforskriften (SAK 10), Direktoratet for Byggkvalitet 

• Fellesnemndas sak 4/18 Politisk struktur – Tjeldsund 2020 – høringsutkast 

• Høringsutkast for politisk organisering av Tjeldsund 2020 

• Avgifter og betalingssatser Skånland kommune 2018, kommunestyrets sak 56/17 

• Delegeringsreglement Skånland kommune 
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KomRev NORD har tidligere gjennomført følgende 

forvaltningsrevisjonsprosjekter i Skånland kommune: 

 

Sykefravær i Skånland kommune   2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om selskapet og vår 
forvaltningsrevisjonskompetanse 

 

 

KomRev NORD IKS utfører helhetlig 

revisjon av kommuner, kommunale 

foretak, interkommunale selskaper, 

offentlige stiftelser, kirkeregnskap og 

legater. Selskapets eiere og oppdrags-

givere er Troms fylkeskommune, alle 

kommunene i Troms, åtte kommuner i 

Nordland og fire kommuner i Finnmark. 

 

Vårt hovedkontor ligger i Harstad, og vi 

har avdelingskontorer i Tromsø, 

Narvik, Sortland, Finnsnes og 

Sjøvegan.  

 

Vi har 36 medarbeidere som samlet 

innehar lang erfaring fra og god 

kunnskap om offentlig sektor og 

revisjon.  

 

Selskapet er uavhengig i forhold til 

kommuner, stat, privat næringsliv og 

andre institusjoner i samfunnet. 

 

Vårt forvaltningsrevisjonsteam består 

av åtte medarbeidere med høyere 

utdanning innen ulike fag:  

 

• Rettsvitenskap 

• Samfunnsplanlegging 

• Sosiologi 

• Statsvitenskap 

• Samfunnsøkonomi 
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