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Forord 

 

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

gjennomført forvaltningsrevisjon av kommunens saksbehandling i byggesaker og i saker om 

eierskifte av fast eiendom. 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 forvaltningsrevisjonen har revisjonen vurdert egen uavhengighet overfor 

Gratangen kommune, jf. kommuneloven § 79 og revisjonsforskriften kapittel 6. Vi kjenner ikke til 

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

til å takke alle i Gratangen kommune som har vært involvert i prosjektet, for samarbeidet. 
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0 SAMMENDRAG  

 

På bestilling fra kontrollutvalget i Gratangen kommune har KomRev NORD gjennomført 

forvaltningsrevisjon av kommunens saksbehandling i bygge- og konsesjonssaker.  

 

Forvaltningsrevisjonen tar utgangspunkt i følgende problemstillinger:  

 

1. Overholder Gratangen kommune sentrale saksbehandlingsregler i sin behandling av 

byggesaker?  

2. Overholder Gratangen kommune sentralt lovverk i sin behandling av eierskiftesaker? 

 

Revisors konklusjon på problemstilling 1 er at Gratangen kommune i noen grad har overholdt 

sentrale saksbehandlingsregler i sin behandling av byggesaker. 

 

Konklusjonen bygger på følgende oppsummerte funn og vurderinger: 

Revisor undersøkte 28 byggesaker, og i 27 av sakene var det fattet skriftlig vedtak. Revisor fant at 

saksbehandlingsfristen var oversittet i 18 av sakene. Kommunen hadde ikke sendt ut foreløpig svar 

i noen av sakene der saksbehandlingstiden var på over fire uker. Kommunen hadde ikke ensartet 

praksis på vedtaksinnhold, og i 16 av de undersøkte sakene var vedtaket ikke begrunnet. Det ble 

imidlertid gitt tillatelse i alle sakene, og begrunnelse kan da utelates dersom det ikke er grunn til å 

tro at noen vil være misfornøyd med vedtaket. I ni av de 27 undersøkte sakene viste kommunen til 

klageadgang, klagefrist, klageinstans og nærmere om fremgangsmåten ved klage. I ti av vedtakene 

hadde kommunen ikke gitt opplysninger om klageinstans, hvorav det i to av disse heller ikke var 

opplysninger om fremgangsmåten ved klage. I én av de undersøkte vedtakene var det bare vist til 

forvaltningslovens regler om klage på vedtak, og i syv av sakene fremgikk ikke informasjon om 

noen av de ovenstående momenter. I 21 skriftlige vedtak hadde kommunen ikke informert om retten 

til å se sakens dokumenter. Kommunen har ikke tilbakebetalt byggesaksgebyrer ved 

fristoversittelser etter bestemmelsene i byggesaksforskriften. 

 

På problemstilling 2 har revisor konkludert med at Gratangen kommune i noen grad har 

overholdt sentralt lovverk i sin behandling av eierskiftesaker. 

 

Konklusjonen bygger på følgende oppsummerte funn og vurderinger: 

Revisor undersøkte åtte konsesjonssaker, og i de undersøkte sakene varierte saksbehandlingstiden 

fra ni til 49 uker. Revisor vurderte at kommunen i tre av sakene hadde oppfylt kriteriet om at saker 

skal avgjøres uten ugrunnet opphold. I de øvrige sakene vurderte vi at kommunen ikke hadde 

overholdt forvaltningslovens saksbehandlingsfrist. I seks av åtte saker var det ikke sendt foreløpig 

svar til søker da det viste seg at saksbehandlingstiden kom til å bli mer enn fire uker. Revisor fant 

at kommunen hadde truffet skriftlig vedtak i alle sakene. Fire av vedtakene opplyste ikke om 

klageadgang, klageinstans, den nærmere fremgangsmåten ved klage, eller om retten til å se sakens 

dokumenter. Tre av vedtakene viste ikke til de faktiske forhold. Ett av vedtakene kunne revisor ikke 

se var begrunnet. Vedtaket medførte et avslag på søknad, og det var således ikke anledning til å 

utelate begrunnelse. Revisor fant at kommunen – på bakgrunn av den muntlige informasjonen vi 

fikk samt en gjennomgang av kommunens postlister – hadde oppfylt kriteriet om å følge opp vedtak 

og føre kontroll med at vilkår for konsesjon overholdes. 
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På bakgrunn av våre funn, vurderinger og konklusjoner anbefaler vi Gratangen kommune å 

iverksette tiltak for å sikre at: 

• saksbehandlingsregler etterleves i behandlingen av bygge- og konsesjonssaker 

• bruk av foreløpig svar er i tråd med regelverket 

• byggesaksgebyr behandles i tråd med regelverket  
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1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn for forvaltningsrevisjonen 

Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 ble vedtatt av kommunestyret i Gratangen i møte 

15.12.2016 under sak 01/16. Av planen fremgår det at den første forvaltningsrevisjonen som skulle 

gjennomføres i planperioden, skulle rette seg mot kommunens byggesaksbehandling. I møte 

26.1.2017 under sak 08/17 vedtok kontrollutvalget at forvaltningsrevisjonsprosjektet skulle settes i 

bestilling. KomRev NORD utarbeidet en overordnet prosjektskisse som ble behandlet av 

kontrollutvalget i møte 6.6.2017. Kontrollutvalget vedtok da å inkludere en ytterligere 

problemstilling knyttet til kommunens behandling av konsesjonssaker. 

 

Kontrollutvalgets formål med prosjektet er å sikre at Gratangen kommune ved behandling av bygge- 

og konsesjonssaker overholder sentrale saksbehandlingsregler herunder ivaretar hensynet til 

effektivitet og likebehandling. 

 

1.2 Bygge- og konsesjonssaker i Gratangen kommune 

Gratangen kommune er organisert etter formannskapsmodellen. Rådmann Ole K. Severinsen er 

øverste administrative leder. Administrasjonen er organisert etter en 3-nivåmodell med tre 

sektorledere på områdene helse og omsorg, oppvekst og kultur samt forvaltning og utvikling. 

Nedenstående figur viser hvordan kommunen er organisert fra og med 1.4.2017. 

 
Utklipp 1: Organisasjonskart for Gratangen kommune per 2017 
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1.3 Byggesaker 

Behandling av byggesaker hører under teknisk etatsenhet, som ledes av teknisk sjefsenhetsleder. 

Kommunen har periodevis i 2017 vært uten teknisk sjef. Da revisor i september 2017 avholdt 

oppstartsmøte med kommunen var ny teknisk sjef tilsatt, og vedkommende tiltrådte stillingen i 

november 2017. Det er primært teknisk sjef som forestår byggesaksbehandlingen, men behandling 

av byggesaker har også vært fordelt på andre ansatte i enheten etter behov, kapasitet og 

bemanningssituasjon. I januar 2018 fikk vi informasjon om at kommunen hadde ansatt en person i 

prosjektstilling for å ta unna etterslepet på byggesaker. Kommunen jobber nå med å implementere 

saksbehandlingssystemet eByggesak, og administrasjonssjefen uttaler at han regner med at dette vil 

gi bedre rutiner og bedre oversikt over progresjonen i byggesaker. 

 

Kommunens årsberetninger i tidsperioden for denne forvaltningsrevisjonen inneholder ikke 

informasjon om byggesaksbehandlingen i kommunen. Heller ikke i KOSTRA1-databasen kunne 

revisor finne relevante nøkkeltall om saksområdet. I oppstartsmøte fikk vi informasjon om at det 

ikke var gode rutiner for KOSTRA-rapporteringen, og at i den grad det lå nøkkeltall for kommunen 

i KOSTRA-databasen på saksområdene så var tallene ikke nøyaktige. Av kommunens hjemmeside 

kunne vi se at skjema for søknader etter plan- og bygningsloven var tilgjengelig for nedlastning. Vi 

fant ikke ytterligere informasjon om saksområdet på hjemmesiden. 

 

1.4 Konsesjonssaker 

Konsesjonssaker i Gratangen kommune er også underlagt teknisk sektor, og det er fagkonsulent for 

jordbruk som forestår behandlingen av disse sakene. Den endelige behandlingen av konsesjonssaker 

skjer i formannskapet eller i utvalget for teknisk, miljø og næring. Saksgangen er at 

administrasjonen ved teknisk avdeling utreder saken, og oversender den til politisk behandling, med 

en eller to innstillinger.  

 

2 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER 

2.1 Problemstillinger  

 

På bakgrunn av kontrollutvalgets bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet har vi utledet 

følgende problemstillinger for revisjonens undersøkelse: 

 

1. Overholder Gratangen kommune sentrale saksbehandlingsregler i sin behandling av 

byggesaker?  

2. Overholder Gratangen kommune sentralt lovverk i sin behandling av eierskiftesaker? 

 

  

Byggesaker omfatter søknader om tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1 som kommunen mottar 

fra privatpersoner og aktører i næringslivet. Kommunen behandler byggesakene etter bestemmelser 

i plan- og bygningsloven kapittel 21 og nærmere bestemte forskrifter. Konsesjonssaker er saker som 

gjelder tillatelse til erverv av fast eiendom. Kommunen behandler konsesjonssakene etter 

bestemmelser i konsesjonsloven og i lokal forskrift. Gjeldende regelverk for behandling av 

henholdsvis bygge- og konsesjonssaker gjøres rede for i det følgende. 

                                                 
1 SSB sin database for Kommune-Stat-Rapportering 
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2.2 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 innafor det 

reviderte området. De relevante revisjonskriteriekildene i forbindelse med problemstillingene for 

dette prosjektet er:  

 

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

bygningsloven/pbl.) 

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

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

• Lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) 

• Forskrift 18. februar 2011 nr. 175 om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7, 

Gratangen kommune 

 

 

Utledning av revisjonskriterier for problemstilling 1 

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. Kommunen er forpliktet til å behandle søknader.  

 

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 selve prosessen hos kommunen som har 

relevans i denne forvaltningsrevisjonen.  

 

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

iverksetting av byggetiltak. Tiltakshaver er den som skal utføre tiltaket, evt. den som er 

oppdragsgiver i de tilfeller hvor tiltaket må utføres av foretak med ansvarsrett. Tiltakshaver pålegges 

å sende søknad om tiltaket til kommunen slik at kommunen får anledning til å vurdere tiltaket. 

Hensikten er å hindre at tiltak gjennomføres i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av lov.  

 

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

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

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

bygningsloven eller etter teknisk forskrift. Kommunen må ferdigbehandle søknadene innenfor de 

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

i samsvar med forvaltningslovens krav til vedtakets innhold.  

 

Med virkning fra 1. juli 2015 ble plan- og bygningsloven endret på noen punkter. Endringene knytter 

seg blant annet til saksbehandlingsfrister for søknader om tiltak som krever dispensasjon fra plan- 

og planbestemmelser. Revisor har ikke undersøkt noen saker som kommunen har mottatt før 

regelendringen trådte i kraft, og som krevde dispensasjon fra plan- og planbestemmelser. Vi vil 

derfor utelukkende legge til grunn frister i gjeldende regelverk når vi beregner og vurderer 

kommunens totale saksbehandlingstid.  

 

 

                                                 
2 Prop. 91 L (2011-2012) 
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2.2.1 Søknadstyper 

Plan- og bygningsloven § 20-1 omhandler alle tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene. 

Tiltak som nevnt i bestemmelsen kan ikke gjennomføres med mindre det er søkt om tillatelse hos 

kommunen, og kommunen har innvilget søknaden, jf. § 20-2. Søknad, prosjektering, utførelse av 

tiltak etter pbl. § 20-1 skal som hovedregel gjennomføres av foretak med ansvarsrett3 jf. § 20-3. 

Unntak fremgår av pbl. § 20-4 som gjelder tiltak hvor det ikke er krav om at tiltakshaver bistås av 

fagkyndige foretak med ansvarsrett, og hvor tiltakshaver selv kan stå for søknad, prosjektering og 

utførelse. Dette er ikke til hinder for at tiltakshaver lar oppgavene utføres av andre på sine vegne, 

men vedkommende har i alle tilfeller ansvaret selv. Krav til at tiltaket gjennomføres av foretak med 

ansvarsrett gjelder heller ikke for §§ 20-5, 20-6, 20-7 og 20-8. For tiltak etter disse bestemmelsene 

gjelder heller ikke krav om søknad til kommunen for gjennomføring.  

 

 

2.2.2 Saksbehandlingsfrister 

Plan- og bygningsloven § 21-7 inneholder maksimumsfrister for kommunens saksbehandling av 

byggesøknader, og angir rettsvirkningene av kommunens overskridelse av fristene.  

 

Det følger av pbl. § 21-7 at kommunen skal avgjøre byggesaker som er søknadspliktige etter § 20-

2 innen 12 uker, med mindre annet følger av bestemmelsens annet eller tredje ledd. Fram til 1. juli 

2015 omfattet 12-ukersfristen også søknader som krever dispensasjon fra bygningsdelen i loven, 

mens søknader som innebærer dispensasjon fra kommunale planer, ikke var omfattet. Etter 

lovendringen 1. juli 2015 gjelder saksbehandlingsfristen på 12 uker også for søknader der det må 

dispenseres fra plan eller planbestemmelser. Denne fristen løper imidlertid ikke i den tiden søknaden 

ligger til uttalelse hos regionale og statlige myndigheter, jf. pbl. § 21-7 fjerde ledd. 

 

Av plan- og bygningsloven § 21-7 første og annet ledd fremgår det hvilke saker kommunen må 

avgjøre innen tre uker. Det gjelder for det første ved søknad om tillatelse etter pbl. § 20-3 der tiltaket 

er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av loven, der det ikke foreligger merknader fra 

naboer eller gjenboere, og ytterlige tillatelse, samtykke eller uttalelser fra annen myndighet ikke er 

nødvendig. Dersom kommunen ikke har avgjort saken innen fristens utløp, regnes tillatelse som gitt. 

Det samme gjelder for tiltak som omfattes av § 20-4 der tiltaket er i samsvar med bestemmelser gitt 

i eller i medhold av lov og ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet ikke 

er nødvendig.  

 

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

begynner å løpe når søknaden er mottatt av kommunen, og gjelder frem til vedtaket er sendt. Det 

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

eller supplering av opplysninger. Det vil si at perioden fra kommunen sender melding til 

søker/tiltakshaver om at søknaden er mangelfull eller inneholder feil opplysninger og inntil 

fullstendig søknad foreligger hos kommunen, ikke skal medregnes i behandlingstiden.  

 

Byggesaksforskriftens § 7-3 Kommunens og klageinstansens adgang til ensidig fristforlengelse gir 

kommunen anledning til å forlenge fristen for å behandle søknader dersom saken er særlig 

                                                 
3 Ansvar i plan- og bygningslovens forstand innebærer at foretaket skal innestå direkte overfor bygningsmyndighetene 

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

foretaket har søkt om og fått godkjent ansvar for. Ansvar betyr her at en oppgave skal utføres i tråd med lovgivningen 

og den gitte tillatelse samt at manglende eller feil gjennomføring kan følges opp med pålegg og sanksjoner. Ansvaret 

er en direkte linje mellom ansvarlig aktør og bygningsmyndighetene; det forutsettes rolleforståelse og kompetanse, og 

er basert på tillit. På den annen side er kommunene gitt større sanksjonsmyndigheter som følge av, eller som 

kompensasjon for, større vekt på egenkontroll, egenerklæring og tillit, jf. Ot.prp.nr. 45 (2007-2008) s. 121-124 
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komplisert, krever ekstra politisk avklaring, eller krever tillatelse eller samtykke fra andre 

myndigheter etter pbl. § 21-5. Ny frist skal i slike tilfeller meddeles tiltakshaver og ansvarlig søker 

så snart det er klart at fristen vil bli overskredet.  

 

Gjennom plan- og bygningsloven § 21-15 første ledd Den kommunale bygningsmyndighetens 

samordningsplikt gis kommunen mulighet til å avvente å fatte vedtak i tilfeller der tiltaket er betinget 

av samtykke eller avgjørelse fra annen myndighet, eller planer for tiltaket skal legges fram for slik 

myndighet. Kommunen kan eventuelt gi rammetillatelse innenfor sitt myndighetsområde, med 

forbehold om at igangsettelsestillatelse ikke vil bli gitt før forholdet til andre myndigheter er brakt 

i orden, jf. § 21-4 tredje ledd. Kommunen skal i nevnte tilfeller forelegge saken for myndigheter 

som følger av forskrift hvis ikke avgjørelse eller uttalelse er innhentet på forhånd. Pbl. § 21-5 tredje 

ledd gir andre myndigheter en frist på fire uker fra oversendelse til de må fatte avgjørelse eller avgi 

uttalelse. I særlige tilfeller kan kommunen forlenge fristen før denne er utløpt. Når tiltaket ikke er 

betinget av tillatelse eller samtykke fra andre myndigheter, kan saken avgjøres når fristen er ute.  

 

Det følger av pbl. § 21-4 første ledd Behandling av søknaden i kommunen at når søknaden er 

fullstendig, skal kommunen snarest mulig og innenfor tidsfrister gitt i § 21-7 gi tillatelse dersom 

tiltaket ikke er i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av loven. Det følger av pbl. § 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. 

 

 

2.2.3 Tilbakebetaling av byggesaksgebyr ved fristoverskridelser 

Bestemmelser om fristoverskridelser er gitt i byggesaksforskriften. Det følger av § 7-6 at kommunen 

ved overskridelse av tidsfristene i forskriften § 7-4 og pbl. § 21-7 skal tilbakebetale til tiltakshaver 

25 % av det totale byggesaksgebyret for hver påbegynt uke etter at saksbehandlingsfristen er 

overskredet. Bestemmelsen gjelder ikke dersom det er avtalt særskilte frister eller kommunen har 

forlenget fristen etter § 7-3. I slike tilfeller inntrer virkninger av fristoverskridelse fra det tidspunktet 

hvor kommunen overskrider den avtalte eller forlengede fristen.  

 

 

2.2.4 Foreløpig svar 

Plan- og bygningslovens saksbehandlingsregler suppleres av de alminnelige 

saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven, jf. pbl. § 1-9 første ledd. Av fvl. § 11 a) følger det at 

forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold. Dersom kommunen 

anslår at det vil ta uforholdsmessig lang tid før det kan fattes et vedtak for eksempel i en byggesak, 

skal forvaltningsorganet som mottok henvendelsen snarest mulig gi et foreløpig svar. I svaret skal 

det gjøres rede for grunnen til at henvendelsen ikke kan behandles tidligere, og om mulig angis når 

svaret kan ventes. Foreløpig svar kan unnlates dersom det må anses som åpenbart unødvendig. 

Kommunen skal i saker som gjelder enkeltvedtak gi foreløpig svar dersom en henvendelse ikke kan 

besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt.  

 

 

2.2.5 Enkeltvedtak, grunngivning og underretning 

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

 

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 fvl. § 18 til å se sakens dokumenter.  

 

På bakgrunn av ovenstående fremstilling, utleder vi som revisjonskriterier at Gratangen kommune 

i sin behandling av byggesaker skal:  

 

• Snarest mulig og senest innen den frist som fremgår av loven, gi tillatelse dersom tiltaket 

ikke er i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av loven  

• Avgjøre søknad om tillatelse etter pbl. § 20-2 innen 12 uker etter at fullstendig søknad 

foreligger 

• Avgjøre søknad om tillatelse til tiltak etter § 20-3 innen tre uker når vilkårene for det er til 

stede 

• Avgjøre søknad om tillatelse til tiltak etter § 20-4 innen tre uker når vilkårene for det er til 

stede 

• Gi et foreløpig svar dersom en henvendelse ikke kan besvares innen en måned etter at den 

er mottatt 

• Tilbakebetale byggesaksgebyret i tråd med bestemmelser i byggesaksforskriften ved 

overskridelse av frister 

• Utarbeide skriftlige vedtak  

• Grunngi vedtak samtidig med at vedtak treffes  

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

• 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  

 

 

Utledning av revisjonskriterier for problemstilling 2 

2.2.6 Om konsesjonsregelverket 

Regler om konsesjon ved erverv av fast eiendom finnes i Lov 28. november 2003 nr. 98 om 

konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. Loven har som formål å regulere og 

kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets 

produksjonsarealer4. Hovedregelen for erverv av fast eiendom fremgår av § 2; etter denne kan fast 

eiendom ikke erverves uten tillatelse av Kongen (konsesjon). Kongens myndighet til å gi konsesjon 

kan overføres til kommunen. Unntak fra hovedregelen om konsesjonsplikt følger av loven. Unntak 

                                                 
4 Konsesjonsloven § 1 
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fra konsesjonsplikten på grunnlag av eiendommens karakter fremgår av § 4. I tråd med 

bestemmelsen er følgende erverv unntatt konsesjonsplikt: 

 

1. ubebygde enkelttomter for bolig, fritidshus eller naust, dersom tomten ikke er større enn 2 

dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven eller ikke trenger slik 

godkjenning etter jordloven 

2. ubebygde enkelttomter for bolig eller fritidshus som ligger i et område som i 

kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan etter plan- og bygningsloven er utlagt til 

bebyggelse og anlegg, og der tomteinndeling er foretatt eller godkjent av 

bygningsmyndighetene 

3. andre ubebygde arealer dersom de ligger i et område som i reguleringsplanen er regulert til 

annet enn landbruks- natur- og friluftsformål samt reindrift, eller som i kommuneplanens 

arealdel er lagt ut til bebyggelse og anlegg 

4. bebygd eiendom, ikke over 100 dekar, der fulldyrka og overflatedyrka jord ikke er mer enn 

35 dekar 

  

Videre fremgår det av konsesjonsloven § 5 første ledd nr. 1 at konsesjon ikke er nødvendig når 

erverver er eierens ektefelle eller i slekt med eieren eller eierens ektefelle i rett opp- eller nedstigende 

linje, eller på nærmere bestemte vilkår som fremgår av bestemmelsen. Tilsvarende gjelder for 

samboere i ekteskapslignende forhold, jf. § 5 tredje ledd.  

 

Unntaksreglene i konsesjonsloven § 4 nr. 4 og § 5 første og tredje får den virkning at erverv av 

eiendommer under en viss størrelse, og der eventuell dyrket mark er under en viss størrelse, er 

unntatt konsesjonsplikt. Det samme gjelder ved enkelte slektskapsforhold mellom erverver og 

avhender. Det vil si at erverver ikke trenger å søke kommunen om konsesjon for å erverve slik 

eiendom. Imidlertid har kommunene med hjemmel i konsesjonsloven § 7 anledning til å utarbeide 

lokale forskrifter med egne bestemmelser om nedsatt konsesjonsgrense for å sikre helårs bosetting. 

For eiendommer som i utgangspunktet er unntatt fra konsesjonsplikten, kan slik forskrift sette 

konsesjonsfriheten ut av kraft. Dette gjelder for; 

 

• bebygd eiendom som er eller har vært i bruk som helårsbolig  

• eiendom med bebyggelse som ikke er tatt i bruk som helårsbolig, herunder eiendom med 

bebyggelse under oppføring, i områder som i reguleringsplan etter plan- og bygningsloven 

er regulert til boligformål  

• ubebygd tomt som er regulert til boligformål 

 

Slike regler gjeldede for Gratangen kommune er gitt i Forskrift 18. februar 2001 nr. 175 om nedsatt 

konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7, Gratangen kommune, Troms. Statens 

landbruksforvaltning innvilget kommunens søknad om å innføre denne forskriften i vedtak av 

18.2.2010. I vedtaket ble det vist til at kommunen ønsket å legge til rette for at flest mulig boliger i 

Gratangen ble benyttet til helårsbolig, og at fritidsbebyggelse skulle legges til regulerte felt. Statens 

landbruksforvaltning la til grunn at det var nødvendig å hindre at eiendommer som burde brukes til 

helårsboliger ble brukt til fritidsformål. 

 

Forskriften får den virkning at konsesjonsfrihet etter konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 2 settes ut 

av kraft for nærmere bestemte eiendommer i Gratangen kommune. Dette betyr at det likevel er plikt 

til å søke konsesjon ved erverv av slik eiendom. Dette gjelder for ubebygd tomt som er regulert til 

boligformål. Etter konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 4 gjelder det også for bebygd eiendom som 

er eller har vært i bruk som helårsbolig, og for eiendom med bebyggelse som ikke er tatt i bruk som 

helårsbolig, herunder eiendom med bebyggelse under oppføring i områder som i reguleringsplan 
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etter plan- og bygningsloven er regulert til boligformål. Sist fremgår det at konsesjonsfriheten settes 

ut av kraft for slike eiendommer som nevnt over, også når erverver er i slik slektskap med avhender 

som nevnt i konsesjonsloven § 5 første ledd nr. 1. Ved erverv av slik eiendom i Gratangen kommune 

må erverver søke kommunen om konsesjon.  

 

Regler for saksbehandlingen fremgår av kapittel 5 i konsesjonsloven. Etter § 12 skal 

konsesjonssøknad sendes til ordføreren i den kommunen der eiendommen ligger. Ellers gjelder 

forvaltningslovens bestemmelser om den formelle saksbehandlingen ved enkeltvedtak.  

 

Ved avgjørelse av saker etter forskrift om nedsatt konsesjonsgrense, slik som i Gratangen kommune, 

skal kommunen gi konsesjon når det ikke er nødvendig å hindre at eiendommen blir brukt til 

fritidsformål. Ved avgjørelsen kan det legges vekt på eiendommens beliggenhet, herunder om 

området der eiendommen ligger i har karakter av å være et utpreget fritidsområde, bebyggelsens art 

og standard, hvor lang tid det er gått siden eiendommen er brukt som helårsbolig, hvor lang tid den 

ble brukt som helårsbolig, og om det er påregnelig at andre vil kjøpe eiendommen for å bruke den 

til helårsbolig5. Konsesjon kan gis på slike vilkår som i hvert enkelt tilfelle finnes påkrevd av hensyn 

til de formål loven skal fremme6. Kongen skal ut fra hensynet til bosetting, helhetlig 

ressursforvaltning og kulturlandskap ta stilling til om det er påkrevd å stille vilkår om boplikt, og 

om boplikten skal være en personlig plikt for eier.  

 

 

2.2.7 Saksbehandlingsfrister 

Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker, gjelder for den virksomhet som 

drives av forvaltningsorganer, herunder kommuner, og gjelder således i saker hvor Gratangen 

kommune behandler konsesjonssøknader fra erververe av eiendom i kommunen. Regler om 

saksbehandlingstid fremgår av § 11 a. Etter denne skal forvaltningsorganet forberede og avgjøre 

saken uten ugrunnet opphold. Begrepet «uten ugrunnet opphold» er utpreget skjønnsmessig, og 

betydningen vil kunne variere fra sak til sak. Hva som i det enkelte tilfellet vil være en forsvarlig 

saksbehandlingstid, vil måtte variere med sakens art, omfang, tilgjengelig ressurser m.v.7 Uansett 

skal organet, i saker som gjelder enkeltvedtak, gi foreløpig svar etter forvaltningsloven § 11a annet 

ledd dersom en henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt. Et 

enkeltvedtak defineres som et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte 

personer8, og et konsesjonsvedtak er å betrakte som et enkeltvedtak.  

 

 

2.2.8 Oppfølging av vedtak 

Oppfølging av vedtak er en del av kommunens behandling av konsesjonssaker. Som tidligere nevnt 

kan kommunen gi tillatelse til å erverve eiendom på nærmere bestemte vilkår9. Kommunen og 

fylkesmannen skal føre kontroll med at vilkår som er satt for konsesjon blir overholdt. Særlig 

relevant i denne forvaltningsrevisjonen er at kommunen skal føre kontroll med at bo- og driveplikt 

overholdes i de tilfeller hvor dette pålegges erverver. Erverver som har boplikt på en eiendom, skal 

ta eiendommen som sin reelle bolig. En eiendom er tatt som reell bolig hvis eieren er registrert 

bosatt på eiendommen etter regler fastsatt i eller i medhold av lov 16. januar 1970 nr. 1 om 

folkeregistrering10.  

                                                 
5 Konsesjonsloven § 10 
6 Konsesjonsloven § 11 
7 Ot. prp. nr. 75 (1993-1994) s. 59 
8 Forvaltningsloven § 2 b) 
9 Konsesjonsloven § 11 
10 Konsesjonsloven § 6 
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På grunnlag av ovenstående fremstilling utleder vi som revisjonskriterier at Gratangen kommune i 

sin behandling av konsesjonssaker skal: 

 

• Avgjøre saken uten ugrunnet opphold  

• Gi foreløpig svar dersom det viser seg at det vil ta mer enn fire uker å treffe vedtak i saken 

• Utarbeide skriftlige vedtak  

• Grunngi vedtak samtidig med at vedtak treffes  

• 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  

• Følge opp vedtak og føre kontroll med at vilkår for konsesjon overholdes 

 

Revisjonskriteriene vi har utledet, oppgis i tekstboks innledningsvis i kapitlene de brukes i.  
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3 METODE, DATAMATERIALE OG AVGRENSING 

3.1 Metode og datamateriale  

 

Forvaltningsrevisjonsprosjektet er gjennomført i henhold til gjeldende standard for 

forvaltningsrevisjon11.  

 

Revisor har hovedsakelig basert seg på dokumentanalyse som metode ved gjennomføringen av 

denne forvaltningsrevisjonen. Revisjonen avholdt oppstartsmøte med representanter for kommunen 

18.9.2017. Til stede fra kommunen var konstituert teknisk sjef og to byggesaksbehandlere. I forkant 

av møtet fikk vi tilsendt en oversikt over byggesakene som kommunen behandlet i årene 2015, 2016 

samt første halvdel av 2017. Ut fra denne saksoversikten gjorde vi et tilfeldig utvalg av byggesaker 

for gjennomgang. Revisor fikk tilgang til Gratangen kommunes byggesaksmapper under 

gjennomgangen av de aktuelle byggesakene, og gjennomgikk disse i Gratangen kommunes lokaler 

18.9.2017 og 19.9.2017. Spørsmål til den enkelte sak har vært rettet til kontaktpersonen for 

prosjektet muntlig i forbindelse med mappegjennomgangen, og skriftlig per e-post i etterkant. En 

del saker var av ulike grunner ikke relevant å undersøke; for eksempel var det saker som ikke krevde 

behandling etter plan- og bygningsloven, eller krevde behandling etter annet lovverk. Noen saker 

gjaldt melding om tiltak som ikke var søknadspliktige.  

 

Vi endte opp med å undersøke 28 av kommunens byggesaker. Vi har ikke godt nok grunnlag for å 

si noe om hvor mange byggesaker kommunen har behandlet totalt i den undersøkte perioden, og 

dermed hvor stor andel av det totale antall byggesaker vi har undersøkt. Det finnes ikke KOSTRA-

tall som sier noe om dette. Oversikten som revisor fikk oversendt var utskrift av postlister for den 

undersøkte perioden, der byggesaker var markert med egen farge. Noen av disse sakene viste seg 

imidlertid å være saker som ikke krevde behandling etter plan- og bygningsloven, eller som ikke 

omhandlet søknader om tiltak. Mange av sakene som var merket tilhørte samme saksnummer. Det 

var derfor ikke mulig å telle de markerte sakene for å komme frem til det totale antall saker. Ved en 

gjennomgang av postlistene fant revisor at noen saker også hadde flere saksnummer12. Vi gikk 

gjennom alle sakstitlene i postlisten, og telte antall saker der sakstittelen tilsa at det gjaldt søknad 

om tillatelse til tiltak, eller melding om tiltak etter plan- og bygningsloven. En slik gjennomgang ga 

et resultat på 98 saker. Vi gjør oppmerksom på at dette, på grunn av ovenfor nevnte forhold, ikke 

kan garanteres å være det nøyaktige antallet. Ved å legge til grunn av kommunen i den nevnte 

tidsperioden har mottatt 98 søknader, har vi undersøkt 29 % av søknader eller meldinger om tiltak 

som har kommet inn til kommunen i den undersøkte perioden. 

 

Revisors undersøkelse omhandler som nevnt behandlingen av byggesaker i 2015, 2016 og første 

halvdel 2017. Vi har kartlagt og vurdert kommunens overholdelse av saksbehandlingsfrister, 

utforming av vedtak og underretning til søker/tiltakshaver. Det inngår ikke i undersøkelsen å gjøre 

faglige vurderinger av det materielle innholdet i kommunens vedtak. I undersøkelsen inngår 

vurderinger av om kommunen har overholdt lovens krav til saksbehandlingstid. For å finne den 

faktiske saksbehandlingstiden for det enkelte vedtaket har vi talt hvor mange kalenderdager som har 

gått fra søknaden kom fram til kommunen, og til kommunen sendte underretning om vedtaket til 

tiltakshaver. For de sakene der det har vært aktuelt, har vi trukket fra tid som er gått med til retting 

av feil og komplettering av søknadene.  

                                                 
11 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon fastsatt av Norges kommunerevisorforbunds styre 1. februar 2011 
12 For eksempel fikk noen saker nytt saksnummer idet de ble sendt på høring til andre myndighetsinstanser 
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For den delen av prosjektet som omhandlet saksbehandlingen i konsesjonssaker, fikk revisor tilsendt 

på e-post en oversikt over alle konsesjonssaker som var behandlet i perioden 2014-2017. Vi så at en 

klar overvekt av saker som omhandlet egenerklæringer om konsesjonsfrihet. Disse sakene gjelder 

ved kjøp av eiendom og der kjøper har til hensikt straks å bosette seg på eiendommen. I disse sakene 

gis det alltid konsesjon, og disse sakene var således ikke hensiktsmessig å gjøre til gjenstand for 

undersøkelse i prosjektet. Vi valgte, etter signaler fra kontrollutvalget, å undersøke saker som 

omhandlet konsesjon for erverv av eiendom hvor søker ønsket fritak fra bo- og driveplikten. 

Saksmengden for denne type saker var langt mere begrenset. Vi plukket ut for gjennomgang tolv 

saker. Så vidt vi kunne se var dette alle sakene som omhandlet fritak fra boplikt i den undersøkte 

perioden. Utvalget ble deretter redusert til åtte saker, fordi fire av sakene ikke var ferdigbehandlet i 

kommunen.  

 

For å besvare problemstillingen som gjelder kommunens behandling av konsesjonssaker, hadde vi 

også behov for noe muntlig informasjon. I forbindelse med mappegjennomgangen avholdt vi et 

møte med rådmannen, fagkonsulent for jordbruk og teknisk sjef. Vi stilte spørsmål knyttet til 

kommunens behandling av konsesjonssaker, og fikk svar på våre spørsmål.  

 

Ansvarlig for konsesjonssakene i kommunen opplyste om at kommunen ikke tar konsesjonssakene 

opp til behandling før saksbehandlingsgebyret er betalt av søker. De sender ut melding til søker om 

dette når søknad kommer inn til kommunen, men opplyser om at det er innholdet i søknaden som 

bestemmer når søknaden er fullstendig. Vi gjør leseren oppmerksom på at vi, i vår vurdering av den 

totale saksbehandlingstiden i kommunen, legger til grunn at saksbehandlingstiden starter i det 

søknaden med sitt innhold anses for å være fullstendig. Vi har ikke undersøkt når byggesaksgebyr 

er innbetalt til kommunen i den enkelte sak.   

 

3.1.1 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. Kommunens byggesaksbehandling skal være skriftlig. Kommunens praksis i 

behandling av byggesaker skal dermed kunne belyses gjennom analyser av skriftlig materiale. Vi 

anser derfor dokumentasjonen som kommunen har arkivert tilknyttet den enkelte søknad som 

relevante data for å kunne gjøre vurderinger opp mot revisjonskriteriene og problemstillingen. Vi 

mener at vi, ved å undersøke 29% av det totale antall saker, har undersøkt en tilstrekkelig stor andel 

av Gratangen kommunes totale antall behandlede byggesaker i den reviderte perioden til å se 

tydelige indikatorer på i hvilken grad kommunen overholder saksbehandlingsregler. Revisjonen 

mener at det datamaterialet som er presentert som «revisors funn» i denne delen av rapporten, 

oppfyller gyldighetskravet.  

 

Som nevnt har vi gjennomgått de åtte konsesjonssakene som Gratangen kommune har behandlet. 

Kontrollutvalget ønsket at det i denne forvaltningsrevisjonen skulle inngå undersøkelser av om 

relativt like saker ble behandlet likt av kommunen. Sakene som kunne undersøkes hadde ulikt 

faktisk grunnlag, og vi har med dette ikke hatt gyldige data for å kunne vurdere og konkludere på 

spørsmålet om likebehandling i konsesjonssaker. Vi gir imidlertid en fremstilling av fakta i de åtte 

sakene og sammenfatter funn da dette vil bidra til å belyse kommunens faktiske saksbehandling. 

Når det gjelder kommunens etterlevelse av saksbehandlingsregler for øvrig har vi grunnlag for å 

gjøre vurderinger. Ved å gjennomgå det skriftlige materialet kommunen har arkivert tilknyttet sin 

saksbehandling av hver enkelt konsesjonssak har vi relevante data. Utvalget er også tilstrekkelig 

ved at samtlige åtte konsesjonssaker inngår i undersøkelsen. 
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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 de faktafeil som de har påpekt. 

Informasjonen er innhentet fra kommunens interne saksbehandlingssystem, og vi har gjort et 

tilfeldig utplukk av saker. Den muntlige informasjonen vi legger til grunn i undersøkelsen, er 

innhentet fra personer i kommunens administrasjon som er sentrale om området for saksbehandling 

i bygge- og konsesjonssaker. På bakgrunn av forannevnte vurderinger, sammenlikninger og 

verifiseringer, forutsetter revisjonen at det ikke er vesentlige feil i datamaterialet som presenteres i 

rapporten. 

 

Kontrollutvalget har bedt revisor undersøke saker hvor det søkes om fritak fra boplikt. I Gratangen 

kommune er det formannskapet og utvalget for teknisk, miljø og næring som treffer vedtak i 

konsesjonssakene. Våre undersøkelser knytter seg til arbeidet som gjøres administrativt i 

kommunen. Etter gjeldende standard for forvaltningsrevisjon skal revisor ikke gjøre vurderinger av 

politiske prioriteringer. Det er imidlertid administrasjonen som forbereder konsesjonssakene til 

politisk behandling, og avgir innstilling til vedtak. Det er også administrasjonen som utformer 

vedtak, vedtaksbrev og underretter søker om vedtaket. Revisor presiserer at våre undersøkelser i 

denne forvaltningsrevisjonen er av administrasjonens arbeid, og vi gjør ikke vurderinger av politiske 

vedtak og prioriteringer. 

 

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

revisjonens interne kvalitetssikringssystem. 
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4 BYGGESAKER 

Overholder Gratangen kommune sentrale saksbehandlingsregler i sin behandling av 

byggesaker? 
 

 
 

4.1 Skriftlighet 

 

Revisors funn 

I 27 av de 28 byggesakene revisor har undersøkt, har kommunen fattet skriftlige vedtak. Når det 

gjelder den siste saken så opplyser kommunen om at vedtak er truffet og at tiltaket er gjennomført, 

men det skriftlige vedtaket finnes ikke i kommunens saksbehandlingssystem. Våre fremstillinger av 

funn og vurderinger i det følgende knytter seg til de 27 sakene der kommunen har truffet skriftlig 

vedtak. 

 

Revisors vurdering 

På bakgrunn av ovenstående er revisors vurdering at Gratangen kommune i 27 av 28 saker har 

oppfylt revisjonskriteriet om at det skal utarbeides skriftlige vedtak. 

 

 

Gratangen kommune skal i sin behandling av byggesaker: 

 

• Snarest mulig og senest innen den frist som fremgår av loven, gi tillatelse dersom tiltaket 

ikke er i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av loven  

• Avgjøre søknad om tillatelse etter pbl. § 20-2 innen 12 uker etter at fullstendig søknad 

foreligger 

• Avgjøre søknad om tillatelse til tiltak etter § 20-3 innen tre uker når vilkårene for det er 

til stede 

• Avgjøre søknad om tillatelse til tiltak etter § 20-4 innen tre uker når vilkårene for det er 

til stede 

• Gi et foreløpig svar dersom en henvendelse ikke kan besvares innen en måned etter at 

den er mottatt 

• Tilbakebetale byggesaksgebyret i tråd med bestemmelser i byggesaksforskriften ved 

overskridelse av frister 

• Utarbeide skriftlige vedtak  

• Grunngi vedtak samtidig med at vedtak treffes  

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

• 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  
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4.2 Saksbehandlingsfrister 

 

Revisors funn 

I 27 av de 28 byggesakene revisor har undersøkt, har kommunen fattet skriftlige vedtak. Når det 

gjelder den siste saken så opplyser kommunen om at vedtak er truffet og at tiltaket er gjennomført, 

men det skriftlige vedtaket finnes ikke i kommunens saksbehandlingssystem. Nedenstående tabell 

gir en oversikt over Gratangen kommunes saksbehandlingstid i disse 27 sakene. Av de 27 sakene 

hadde åtte saker saksbehandlingsfrist på tolv uker, og 19 av sakene hadde saksbehandlingsfrist på 

tre uker. Revisor har beregnet hvor lang tid kommunen har brukt på å behandle søknaden fra den er 

mottatt av kommunen og fram til datoen oppgitt i kommunens vedtaksbrev.  

 
Tabell 1: Faktisk saksbehandlingstid for saker avgjort etter plan- og bygningsloven.  

Saksbehandl.tid  1 uke 

< 8 

dager 

2 uker 

8 – 14 

dager 

3 uker 

15- 21 

dager 

4 uker 

22 – 28 

dager 

5 uker 
29 - 35 

dager 

6 – 12 

uker 

36 – 84 

dager 

 12 

uker < 

84 

dager < 

Totalt 

antall 

saker Type sak ↓ 

Antall med 12 ukers 

saksbehandlingsfrist 

- 2 - - 1 1 4 8 

Antall med 3 ukers 

saksbehandlingsfrist 

3 1 1 - 2 4 8 19 

Totalt antall saker 3 3 1 - 3 5 12 27 

 

Av de åtte sakene med saksbehandlingstid på 12 uker ble: 

- to saker avgjort innen to uker 

- én sak avgjort i løpet av fem uker 

- én sak avgjort etter fem uker, men før 12 uker 

- fire avgjort etter 12 uker  

 

Revisor fikk informasjon fra kommunen om at oversittelse av saksbehandlingsfrister ofte ble 

begrunnet i mangelfulle søknader, og at tiltakshavere i mange tilfeller måtte ha veiledning ved 

utfylling av søknad. I slike tilfeller er tiltakshaver ifølge kommunen orientert om at 

saksbehandlingen vil ta lengre tid, men det finnes i liten grad skriftlig dokumentasjon på at slik 

orientering er gitt av kommunen. I én av de undersøkte sakene finner revisor at det er sendt ut 

mangelbrev til tiltakshaver. I denne saken har kommunen overholdt saksbehandlingsfristen. Revisor 

fikk informasjon om at kommunen i utstrakt grad har telefonkontakt med tiltakshavere, og 

informerer om saksbehandlingstid og eventuelle mangler ved søknadene på telefon.  

 

Revisors vurderinger 

På bakgrunn av ovenstående funn er revisors vurdering at Gratangen kommune i én av de undersøkte 

sakene ikke har oppfylt revisjonskriteriet om at det skal treffes skriftlig vedtak. Videre er revisors 

vurdering at kommunen i ni av de 27 undersøkte sakene der det var truffet skriftlig vedtak, har 

oppfylt revisjonskriteriet om å snarest mulig, og senest innen den frist som fremgår av loven, gi 

tillatelse dersom tiltaket ikke er i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av loven. Fordi 

saksbehandlingsfristen var oversittet i 18 av de undersøkte sakene, vurderes revisjonskriteriet som 

ikke oppfylt.  

 

Videre vurderer revisor at Gratangen kommune i fire av åtte saker har overholdt revisjonskriteriet 

om å avgjøre søknad om tillatelse til tiltak etter pbl. § 20-2 innen 12 uker etter at fullstendig søknad 

foreligger. I fire av sakene som hadde 12-ukers saksbehandlingsfrist var fristen overskredet. Revisor 

vurderer at Gratangen kommune i 5 av 19 saker har overholdt revisjonskriteriene om å avgjøre 
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søknad om tillatelse til tiltak etter pbl. §§ 20-3 og 20-4 innen tre uker når vilkårene for det er til 

stede. I 14 av sakene som hadde 3-ukers saksbehandlingstid var fristen overskredet. I disse sakene 

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

 

4.3 Foreløpig svar 

 

Revisors funn 

Revisor har funnet at Gratangen kommune i 20 av de undersøkte sakene ikke har fattet vedtak i løpet 

av én måned etter at søknaden ble mottatt. 14 av disse sakene gjelder tillatelse til tiltak der tillatelse 

regnes som gitt dersom kommunen ikke har avgjort saken innen utløpet av fristen på tre uker. 

Revisor kan ikke finne dokumentasjon som viser at kommunen i noen av tilfellene har sendt 

foreløpig svar til tiltakshaver. I møte med representanter for kommunen stilte revisor spørsmål 

knyttet til kommunens praksis for å sende ut foreløpig svar i tilfeller der kommunen så at 

saksbehandlingstiden kom til å bli lang. Representantene fra teknisk avdeling hadde ikke oversikt 

over i hvilken utstrekning dette ble gjort, men fortalte at kommunen ikke hadde tilfredsstillende 

rutiner for dette. Vi fikk opplyst at dersom det ikke lå dokumentasjon på midlertidig svar i de 

mappene som vi undersøkte, var dette ikke sendt. Vi fikk også opplyst at det hendte at innbyggerne 

ringte til kommunen for å forhøre seg om saksbehandlingstiden, og at kommunen ga muntlig 

orientering om status og saksbehandlingstid, uten at dette kunne dokumenteres. 

 

Revisors vurderinger 

På bakgrunn av ovenstående funn er revisors vurdering at Gratangen kommune ikke har oppfylt 

revisjonskriteriet om å gi foreløpig svar etter forvaltningsloven § 11 a. 

 

4.4 Vedtaksinnhold og underretning om vedtak 

 

Revisors funn 

Representanter fra kommunen informerte om at det lå en vedtaksmal i saksbehandlingssystemet, 

som saksbehandlerne brukte. Revisor fant at innholdet i vedtaksbrevene varierte. Felles for alle 

vedtakene var at de viste til søknad om tiltak, og til når denne var datert.  

 

Begrunnelse av vedtak 

Det ble gitt tillatelse til tiltak i alle sakene revisor undersøkte. 11 av de 27 sakene der revisor fant 

skriftlige vedtak, fant vi at det fremgikk en begrunnelse av vedtaket. I de tilfellene hvor saker var 

gått til politisk behandling, fremgikk begrunnelsen av saksfremlegget.  

 

Rettslig grunnlag 

I 25 av de skriftlige vedtakene, fant revisor at kommunen viste til de regler som vedtaket bygde på.  

 

Faktiske forhold 

I alle de undersøkte vedtakene fant revisor at kommunen viste til datert søknad, med de vedlegg 

som fulgte med søknaden. I de tilfellene hvor saken var behandlet politisk, fremgikk en redegjørelse 

for de faktiske forhold av administrasjonssjefens saksutredning til utvalget.    

 

Opplysning om klage og retten til å sakens dokumenter 

Revisor fant at det var variasjon i vedtakene på hvordan kommunen opplyste om adgang til å klage 

og til å se sakens dokumenter. I ni av sakene viste kommunen til klageadgang, klagefrist, 
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klageinstans og nærmere om fremgangsmåten ved klage. I ti av sakene viste kommunen ikke til 

klageinstans, og i to av disse sakene ble det heller ikke vist til den nærmere fremgangsmåten ved 

klage. I én sak viste kommunen bare til hjemmelen for å påklage vedtak etter forvaltningsloven, og 

i syv av sakene fremgikk ikke informasjon om noen av de ovenstående momenter.  

 

I 6 av 27 skriftlige vedtak informerte kommunen om retten til å se sakens dokumenter.  

 

Underretning om vedtak 

Når Gratangen kommune treffer vedtak i byggesaker, sendes som hovedregel skriftlig underretning 

om vedtaket til tiltakshaver. Vi spurte kommunen om det var praksis at underretning ble sendt 

umiddelbart etter at vedtaket var fattet. Vi fikk svar at underretning stort sett blir sendt umiddelbart 

etter at vedtak var fattet, men at det også hendte at det tok noen dager før underretning gikk ut til 

tiltakshaver. Undersøkelser av når søker er underrettet om vedtak, kan gjøres ved å sammenligne 

vedtaksdato og dato for når vedtaksbrevet er registrert som utgående i kommunens postjournaler. 

Gratangen kommune har fått nytt system for postjournal, og de fleste sakene som revisor undersøkte 

finnes ikke i det nye systemet for postjournal. Vi fant at tre av de undersøkte sakene var registrert i 

postjournalen. I én av disse sakene var vedtaksbrevet journalført seks dager etter vedtaksdato, i ett 

tilfelle var vedtaksbrevet journalført en dag etter vedtaksdato, og i ett tilfelle var vedtaksbrevet 

journalført samme dato som vedtaket ble truffet. I én av de undersøkte sakene fant vi at naboer 

hadde hatt merknader til tiltaket,  

 

Revisors vurderinger 

På bakgrunn av ovennevnte funn vurderer revisor at kravet til at vedtak skal grunngis samtidig med 

at vedtak treffes er oppfylt i 11 av 27 saker. Revisor bemerker at det ble gitt tillatelse i alle de 

undersøkte sakene, og at kommunen etter forvaltningsloven § 24 kan 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. 

 

Kravet til at det i vedtaket skal vises til de regler som vedtaket bygger på vurderes som oppfylt i 25 

av 27 saker. Kravet til at det i vedtaket skal vises til de faktiske forhold vurderes som oppfylt i alle 

de undersøkte sakene.  

 

For kriteriet om at det i underretningen skal gis opplysning om klageadgang, klagefrist, klageinstans 

og den nærmere fremgangsmåte ved klage, samt om retten til å se sakens dokumenter, bemerker 

revisor at kommunen ikke hadde ensartet praksis for orientering om slike forhold. På bakgrunn av 

ovenstående funn er revisors vurdering at kriteriet er oppfylt i liten grad. Revisor bemerker 

imidlertid at alle de undersøkte søknadene ble innvilget, og at de hensynene som begrunner kravet 

om å opplyse om klageadgang ikke gjør seg gjeldende i like stor grad når søknader blir fullstendig 

innvilget. 

 

På bakgrunn av våre funn har revisor ikke grunnlag for å gi en samlet vurdering av om kommunen 

har oppfylt kriteriet til at tiltakshaver skal underrettes om vedtaket så snart som mulig. Dette fordi 

vi ikke har konkret informasjon om når de enkelte undersøkte vedtak ble sendt ut til tiltakshaver. Vi 

viser imidlertid til informasjon fra kommunen om at tiltakshaver stort sett orienteres om vedtaket i 

løpet av noen dager.  
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4.5 Tilbakebetaling av byggesaksgebyr 

 

Revisors funn 

I oppstartsmøte med kommunen spurte revisor om kommunen hadde rutiner og praksis for 

tilbakebetaling av byggesaksgebyr etter bestemmelsene i byggesaksforskriften i de tilfellene hvor 

kommunen har oversittet den lovpålagte saksbehandlingsfristen. Vi fikk informasjon fra konstituert 

teknisk sjef om at kommunen ikke hadde praksis for dette, og at han ikke var kjent med at 

innbyggere hadde krevd refusjon av byggesaksgebyr i saker med fristoversittelser. Ved 

gjennomgang av mappene kunne revisor heller ikke finne dokumentasjon på at byggesaksgebyr var 

tilbakebetalt eller redusert som en følge av at saksbehandlingsfrister var oversittet.  

 

Revisors vurderinger 

På bakgrunn av ovenstående funn er revisors vurdering at Gratangen kommune ikke har overholdt 

krav om tilbakebetaling av byggesaksgebyr etter bestemmelsene i byggesaksforskriften. 

 

4.6 Konklusjon 

 

På bakgrunn av ovenstående funn og vurderinger er revisors konklusjon at Gratangen kommune i 

noen grad har overholdt sentrale saksbehandlingsregler i sin behandling av byggesaker. 
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5 KONSESJONSSAKER 

Overholder Gratangen kommune sentralt lovverk i sin behandling av eierskiftesaker? 

 
 

5.1 Innledning 

 

Gratangen kommune har innført nullkonsesjon, som betyr at det må gis konsesjon for alle 

eiendomserverv. Bakgrunnen for den lokale forskriften om nedsatt konsesjonsgrense er 

samfunnsutviklingsprosjektet «Blest i Havlandet» som kommunen var en del av. Formålet med 

prosjektet var å skape engasjement og fornyet vekst samt å stabilisere innbyggertallet i kommunene. 

Administrasjonen informerer om at alle eiendomserverv i kommunen som utgangspunkt tillates med 

vilkår om boplikt. Dersom erverver ikke har til hensikt å bosette seg på eiendommen, må den søke 

kommunen om fritak fra boplikten. I møte med kommunen spurte vi om kommunens retningslinjer 

for utøvelse av skjønn i vurderinger av om det skal gis konsesjon eller ikke. Vi fikk informasjon om 

at det i praksis ikke er snakk om særlig stor grad av skjønnsutøvelse. Dette er fordi politikerne i 

kommunen har vedtatt at krav om boplikt skal praktiseres strengt, og at det ikke skal gis fritak. 

Tidligere år har det vært mer vanlig å innstille på fritak fra boplikten basert på en konkret vurdering, 

og at slik innstilling ble vedtatt av formannskapet. Vi fikk informasjon om at momenter som inngår 

i en slik helhetlig vurdering gjerne er boligens tilstand, generell etterspørsel etter boliger i området, 

og slektskapsforhold mellom erverver og avhender. Kommunen informerte om at de noen ganger 

innstiller på at det skal gis konsesjon med fritak fra boplikten, men at resultatet ved politisk 

behandling blir at fritak ikke gis.  

  

Kommunen informerte om at de oppfatter at konsesjonssakene er sammensatte og kompliserte. Ofte 

er slektskap et moment i disse sakene, ved at eiendom erverves ved arv, eller ved at personer ønsker 

å erverve for eksempel familiegård eller barndomshjem, uten nødvendigvis å ønske å benytte 

eiendommen som helårsbolig. Disse sakene oppleves som særlig vanskelige og «betente». Hensynet 

til bosetting veier tungt i vurderingene, fordi kommunen ønsker å tilby bolig til folk som ønsker å 

etablere seg, i motsetning til folk som kun ønsker å benytte bolig til fritidseiendom. På den andre 

siden legges det ofte vekt på eiendommens tilstand i vurderingen. Noen eiendommer er i en slik 

forfatning at det ikke kan benyttes som helårs bolig. I slike tilfeller innstiller kommunen gjerne på 

Gratangen kommune skal i sin behandling av konsesjonssaker: 

 

• Avgjøre saken uten ugrunnet opphold  

• Gi foreløpig svar dersom det viser seg at det vil ta mer enn fire uker å treffe vedtak i 

saken 

• Utarbeide skriftlige vedtak  

• Grunngi vedtak samtidig med at vedtak treffes  

• 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  

• Følge opp vedtak og føre kontroll med at vilkår for konsesjon overholdes 
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at det bør gis konsesjon. Ved salg av landbrukseiendom legges det også vekt på om hvorvidt 

eiendommen er egnet til formålet.  

 

Ved mappegjennomgangen merket revisor seg at de endelige vedtakene var korte, samt at de ikke 

inneholdt begrunnelse for vedtaket eller viste til de faktiske forholdende. Vi så imidlertid at slik 

informasjon fremgikk av saksfremleggene til den politiske behandlingen av saken. Vi spurte 

saksbehandler om fremlegget alltid fulgte vedtaket når søker ble underrettet om det, og fikk til svar 

at det saksfremlegget fulgte vedtaket i de sakene hvor det var behov for det. I tillegg fikk vi 

informasjon om at det alltid følger med et skriv med standardformuleringer om retten til å klage på 

forvaltningsvedtak, og om retten til å se sakens dokumenter. 

 

Kommunen krever inn saksbehandlingsgebyr for konsesjonssaker pålydende kr 2000 og kr 4000 for 

større saker. Kommunen starter ikke saksbehandlingen før gebyret er innbetalt. På spørsmål fra 

revisor svarte saksbehandler at det er innholdet i søknaden som avgjør når søknaden regnes som 

fullstendig, men at kommunen legger til grunn at saksbehandlingstiden begynner å løpe når gebyret 

er betalt. 

 

Revisor gikk igjennom åtte av kommunens konsesjonssaker fra perioden 2014-2017. Utvalget er 

redegjort for i kapittel 3. I det følgende gis en fremstilling av hver av de undersøkte sakene. Vi gir 

så en sammenfatning av funn i de undersøkte sakene.  

 

5.2 Undersøkte konsesjonssaker 

 

Sak 1 

Søknaden er datert 11.8.2014, og er stemplet av kommunen 20.8.2014. Kommunen har i brev datert 

2.2.2015 informert om at grunnet stor arbeidsmengde i kommunen må behandling av saken vente 

en tid. Vedtak ble truffet i utvalg for teknisk, næring og miljø 29.6.2015. Total saksbehandlingstid 

i kommunen var 44 uker og 2 dager.  

 

Søknaden gjaldt fritak fra bo- og driveplikt. Administrasjonens innstilling var at fritak skulle gis. 

Det ble lagt vekt på at eiendommen var arvet, og at den hadde behov for renovering for å kunne 

brukes som helårsbolig. Det ble imidlertid påpekt at eiendommen kunne brukes som helårsbolig 

dersom den ble renovert. Det ble videre lagt vekt på at boligen tidligere var fritatt fra boplikt, at den 

ikke var stor nok til å kunne drives som selvstendig driftsenhet, og at det var gitt fritak fra bo- og 

driveplikten til flere eiendommer i grenda. Det ble også lagt vekt på at det var avtakende bosetting 

i grenda, og at det dermed var flere eiendommer til salgs i området. Det ble ikke innstilt på å innvilge 

fritak fra driveplikten. Det ble satt som vilkår for konsesjon at dyrket jord skulle leies ut på langsiktig 

skriftlig kontrakt til interessenter som ønsket å leie jord.  

 

Vedtaket er skriftlig. Begrunnelse for vedtaket, samt henvisning til de faktiske forhold, fremgår av 

saksfremlegget til behandlingen i teknisk, næring og miljø. Vedtaket viser til konsesjonsloven §§ 1 

og 9. Vedlegg til vedtaket orienterer om retten til å klage og nærmere fremgangsmåte ved klage, 

samt om retten til å se sakens dokumenter.  

 

 

Sak 2 

Søknaden er datert 29.9.2014, og stemplet to ganger hos kommunen; 6.10.2014 og 8.10.2014. 

Kommunen ga søker tilbakemelding om at saken måtte vente en tid på grunn av stor arbeidsmengde. 
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Vedtak ble truffet i utvalg for teknisk, næring og miljø 29.6.2015. Total saksbehandlingstid i 

kommunen er 38 uker beregnet fra første stemplingsdato13. 

 

Det ble søkt om fritak fra boplikt ved erverv av boligeiendom. Søkeren hadde arvet eiendommen. 

Administrasjonen innstilte på at det skulle innvilges fritak fra boplikten. Det ble satt som vilkår at 

skogen skulle drives i samråd med skogoppsynet i kommunen, og at det ikke måtte legges hindringer 

i veien for eventuell bygging av felles skogsvei i grenda. Begrunnelsen fremgår av saksfremlegget. 

Det ble lagt vekt på at kommunen hadde gitt fritak fra boplikten for flere eiendommer i området, at 

arvingen ikke hadde lyktes med å selge eiendommen, og at boligen var i dårlig stand og ikke tjenlig 

som helårsbolig. Det ble også lagt vekt på at det ikke var landbruksdrift i området, og at eiendommen 

hadde små landbruksressurser. 

 

Vedtaket er skriftlig. Begrunnelse for vedtaket, samt henvisning til de faktiske forholdene, fremgår 

av saksfremlegget til behandlingen i utvalget. Vedtaket viser til konsesjonsloven §§ 1 og 9. Vedlegg 

til vedtaket orienterer om retten til å klage og nærmere fremgangsmåte ved klage, samt om retten til 

å se sakens dokumenter.   

 

 

Sak 3 

Søknaden er datert 28.6.2017. Søknaden er ikke stemplet av kommunen, men det ligger e-post i 

mappa som viser at søknaden er mottatt hos kommunen samme dato. I brev av 4.7.2017 informerer 

kommunen om at saksbehandlingsgebyr pålydende 2000 kroner må være betalt før saken tas opp til 

behandling. Saken ble behandlet i formannskapsmøte 5.9.2017. Total saksbehandlingstid i 

kommunen er 9 uker og 7 dager14. 

 

Det ble søkt om fritak fra boplikt ved erverv av fast eiendom. Eiendommen skulle nyttes til 

fritidseiendom. Administrasjonen innstilte på at det skulle gis fritak fra boplikten. Det ble lagt vekt 

på at boligen var liten (35 kvadratmeter) og hadde begrensede utvidelsesmuligheter på grunn av 

terrenget, og at det ikke gikk fylkesveg til boligen. I tillegg var jord- og skogarealene begrenset. 

Boligen hadde vært brukt som fritidsbolig de siste 40 årene, og de to siste eierne hadde vært gitt 

fritak fra boplikten. Kommunen hadde ikke hatt henvendelser fra folk som ønsket å kjøpe eiendom 

til boligformål i området.  

 

Vedtaket er skriftlig. Vedtaket er begrunnet, og viser til faktiske forhold. Ytterligere informasjon er 

gitt i saksfremlegget til formannskapet. Vedtaket viser til konsesjonsloven §§ 1 og 9. Vedlegg til 

vedtaket orienterer om rettet til å klage og nærmere fremgangsmåte ved klage, samt om rettet til å 

se sakens dokumenter. 

 

 

Sak 4 

Søknaden er datert 28.3.2016, men er ikke stemplet av kommunen. Søknaden ble behandlet i 

formannskapet første gang 23.11.2016. Revisor legger derfor søknadsdato til grunn for 

fristberegningen. Total saksbehandlingstid i kommunen fra søknad kom inn til den ble behandlet 

første gang var 34 uker og 2 dager. 

 

Det ble søkt om fritak fra boplikt. Administrasjonen hadde innstilt på at det skulle gis fritak fra 

boplikten. Dette ble begrunnet fra administrasjonens side med at eiendommen var i dårlig forfatning 

og derfor ikke egnet seg som helårsbolig, dessuten at eiendommer hadde vært lenge i søkers familie. 

                                                 
13 Saksbehandlingstid beregnet fra søknaden kom inn til kommunen 
14 Saksbehandlingstid beregnet fra søknaden kom inn til kommunen  
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Det ble også lagt vekt på at det ikke var etterspørsel etter hus i området. Ved første behandling i 

formannskapet ble det imidlertid vedtatt å ikke gi fritak fra boplikten. Vedtaket var så vidt revisor 

kan se ikke begrunnet, og det ble ikke gitt opplysninger om rett til å klage eller til å se sakens 

dokumenter. Vedtaket viste til faktiske forhold, og til de bestemmelser som det bygger på. 

 

Søker klagde vedtaket inn til fylkesmannen. Fylkesmannen påpekte at det var en 

saksbehandlingsfeil i vedtaket fordi det ikke var begrunnet, og anmodet om at kommunen foretok 

en ny behandling av saken. Ny behandling ble gjort i formannskapet 5.9.2017. Også denne gangen 

innstilte administrasjonen på at det skulle innvilges fritak fra boplikten. Formannskapet vedtok å 

avslå søknaden. Søker valgte da å påklage avgjørelsen til fylkesmannen, og saken er per januar 2018 

hos fylkesmannen for avgjørelse og dermed ikke avsluttet.  

 

 

Sak 5 

Søknaden er datert 3.2.2014 og stemplet hos kommunen 4.2.2014. Vedtak ble truffet i 

formannskapsmøte 9.4.2014. Total saksbehandlingstid i kommunen er 9 uker og 2 dager. 

 

Det ble søkt om konsesjon og fritak fra boplikt. Administrasjonen innstilte på at det skulle gis fritak 

fra boplikten. Det ble lagt vekt på at det var flere boliger i området som bruktes til fritidsboliger, at 

huset hadde vært til salgs lenge og at ingen hadde vist interesse for å bruke det til boligformål. Det 

ble også lagt vekt på at boligen var søkers barndomshjem, og at det var lite etterspørsel etter boliger 

i området.  

 

Vedtaket var skriftlig, og viste til de faktiske forhold og de bestemmelser som vedtaket bygget på. 

Vedtaket var begrunnet. Vedlegg til vedtaket orienterte om retten til å klage og nærmere 

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

 

 

Sak 6 

Søknaden er datert 3.11.2016 og mottatt 7.11.2016. Søknaden ble behandlet i formannskapet 

14.2.2017. Total saksbehandlingstid i kommunen er 14 uker og 1 dag. 

 

Det ble søkt om fritak fra bo- og driveplikten. Administrasjonen innstilte på at det skulle gis fritak 

for boplikten, men ikke fra driveplikten. Fritak fra boplikten ble begrunnet med at eiendommen på 

tidspunktet var utleid til en barnefamilie, og at hensynet til helårs bosetting på den måten var 

ivaretatt. Fritak fra boplikten ble bare gitt i den perioden boligen var utleid – det fremgår av 

saksutredningen at erververs boplikt trer i kraft fra den dagen eiendommen ikke lenger er utleid. Det 

ble videre vektlagt at søker var oppvokst på eiendommen, og hadde overtatt den fra sine foreldre. 

Administrasjonen anbefalte formannskapet å ikke innvilge fritak fra driveplikten, og at driveplikten 

kunne ivaretas ved at det ble inngått langsiktige leiekontrakter. Jordbruksareal som tilhørte 

eiendommen var allerede leid ut til nabobruket, og inngikk i dettes arealgrunnlag.  

 

Vedtaket var skriftlig, og viste til de bestemmelser som det bygget på. Begrunnelse fremgikk av 

vedtaksbrevet. Vedtaksbrevet viste ikke til de faktiske forhold. De faktiske forhold fremgikk av 

saksfremlegget til formannskapet, men revisor kan ikke se at dette var vedlagt vedtaksbrevet. 

Vedlegg til vedtaket orienterte om retten til å klage og nærmere fremgangsmåte ved klage, samt om 

retten til å se sakens dokumenter.  
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Sak 7  

Søknaden er datert 14.8.2016 og mottatt 18.8.2016. Saken ble behandlet i formannskapet 14.2.2017. 

Total saksbehandlingstid i kommunen er 25 uker og 5 dager.  

 

Det ble søkt om fritak fra boplikten. Administrasjonen innstilte på at det skulle innvilges utsettelse 

av boplikten for erverver. Begrunnelsen var at erververs foreldre bodde på eiendommen. Hensynet 

til helårs bosetting var på den måten ivaretatt. Det ble presisert fra administrasjonen at det ikke var 

anbefalt å gi varig fritak fra boplikten. Det ble også lagt vekt på at erverver ønsket å bosette seg på 

eiendommen, men hadde ikke funnet fast jobb i kommunen. Det ble ikke gikk fritak fra driveplikt, 

og det ble stilt vilkår om at dyrkbar jord måtte leies ut ved skriftlig avtale.  

 

Vedtaket var skriftlig, og viste til de bestemmelser som det bygget på. Begrunnelse fremgikk av 

vedtaksbrev. Vedtaksbrevet viste ikke til de faktiske forhold. De faktiske forhold fremgikk av 

saksfremlegget til formannskapet, men revisor kan ikke se at dette var vedlagt vedtaksbrevet. 

Vedlegg til vedtaket orienterte om retten til å klage og nærmere fremgangsmåte ved klage, samt om 

retten til å se sakens dokumenter.  

 

 

Sak 8 

Søknaden er datert 1.3.2016 og mottatt 4.3.2016. Saken ble behandlet i formannskapet 14.2.2017. 

Total saksbehandlingstid i kommunen er 49 uker og 4 dager. 

 

Det ble søkt om varig fritak fra boplikten. Administrasjonen innstilte på at det ikke skulle gis fritak 

fra boplikten. Det ble lagt vekt på at de fleste eiendommene som var til salgs i området ble solgt til 

boligformål, og at kommunen ønsket å legge til rette for at det til enhver tid var disponible og 

attraktive boliger og tomter tilgjengelig. Eiendommen hadde ikke vært bebodd på flere tiår, og var 

på tidspunktet i bruk som fritidsbolig. Det var i 2008 gitt fritak fra boplikten til tidligere eier, blant 

annet på grunn av boligens tilstand. Av søknaden om fritak fremgår det at eiendommen var en 

slektsgård. Av saksfremlegget fremgår det at bolig på tidspunktet ikke var tjenlig som helårsbolig 

uten en del vedlikehold.  

 

Vedtaket var skriftlig, og viste til de bestemmelser som det bygget på. Begrunnelsen for avslaget 

fremgikk av vedtaksbrevet. De faktiske forhold fremgikk av saksfremlegget til formannskapet, men 

revisor kan ikke se at dette var vedlagt vedtaksbrevet. Vedlegg til vedtaket orienterte om retten til å 

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

 

5.3 Oppsummering 

Gjennomgangen av konsesjonssakene viste at kommunen i syv av åtte saker innstilte på at det skulle 

gis fritak for boplikten. I én av disse sakene som revisor undersøkte gikk formannskapet mot 

administrasjonens innstilling, og vedtok at fritak ikke skulle gis. Det ble ikke gitt fritak fra driveplikt 

i noen av sakene der dette var søkt om. I disse sakene ble det inntatt vilkår om at driveplikten kunne 

overholdes ved at det ble inngått langsiktige avtaler om leie av dyrkbar mark.  

 

En analyse av de relevante dokumentene i den enkelte sak viste at administrasjonen i behandlingen 

av den enkelte konsesjonssak foretar en konkret vurdering. Saksfremleggene viser at det legges vekt 

på ulike hensyn i vurderingen av om det skal gis fritak fra boplikt. Hensyn som vektlegges er blant 

annet eiendommens tilstand, størrelse og praktisk mulighet for å benytte eiendommen som 

helårsbolig, erververs tilknytning til boligen gjennom slektskapsforhold, etterspørsel etter boliger i 

området og status på boligmarkedet. Det ble også lagt vekt på adkomst til boligen, om erverver 
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hadde anledning til å få seg arbeid i kommunen, og om boligen tidligere hadde vært brukt som 

fritidsbolig. I noen saker hvor det er gitt fritak fra boplikten er det vist til at boligen leies ut eller at 

eiendommen allerede er bebodd av andre, og at hensynet til helårs bosetting på den måten allerede 

er ivaretatt. I én sak ble det innstilt på at fritak fra boplikten ikke skulle gis, selv om det det fremgikk 

av saksutredningen at eiendommen var brukt som fritidsbolig og at den ikke var tjenlig som 

helårsbolig uten oppgraderinger og vedlikehold.  

 

5.4 Oppfølging av saker om brudd på boplikt 

For overtredelse av vilkår som er satt for konsesjon i henhold til konsesjonsloven, kan det fastsettes 

en tvangsmulkt som påløper inntil forholdet er bragt i orden, jf. konsesjonsloven § 16. Kommunen 

og fylkesmannen skal føre kontroll med at vilkår som er satt for konsesjon blir overholdt, jf. 

konsesjonsloven § 17.  

 

Revisor spurte i intervju med rådmannen, fagansvarlig for jordbruk og teknisk sjef hvilke rutiner 

kommunen har for å føre oppsyn med at boplikten overholdes. Kommunen opplyste om at erverver 

har en frist på ett år etter erverv til å bosette seg på eiendommen. Kommunen ser på innbyggertallet 

for å undersøke om personer som har fått konsesjonsplikt har flyttet til kommunen. Boplikten anses 

for å være overholdt når personen har registrert adresse på eiendommen. Fagansvarlig informerte 

om at det dessuten er små og gjennomsiktige forhold i kommunen, og at man derfor «ser» når folk 

flytter til. Når kommunen registrerer at eiendomserververe ikke har flyttet til kommunen, sendes det 

ute et forhåndsvarsel om brudd på lovbestemt boplikt, der det gis en frist for å bosette seg på 

eiendommen.   

 

Av oversikten over konsesjonssaker behandlet i perioden 2014-2017 som revisor fikk tilsendt, så vi 

at det var oppført syv saker som omhandlet forhåndsvarsler i saker der kommunen mente at det 

forelå brudd på lovbestemt boplikt etter konsesjonsloven § 7.  

 

5.5 Revisors vurderinger og samlet konklusjon 

På bakgrunn av ovenstående fakta er revisors vurdering kommunen i de tre sakene der 

saksbehandlingstiden er på rundt ni uker15 samt 14 uker16, har oppfylt kriteriet om at saken skal 

avgjøres uten ugrunnet opphold. Det legges vekt på sakenes kompleksitet, og at det må regnes noe 

tid til saksbehandling før politisk behandling, samt tiden mellom saksbehandling og neste møte hvor 

det er anledning til å ta saken opp til behandling. For de øvrige sakene, med saksbehandlingstid på 

25-49 uker, er revisors vurdering at kommunen ikke har oppfylt kriteriet om at saken skal avgjøres 

uten ugrunnet opphold.  

 

Alle de undersøkte sakene har en saksbehandlingstid på over fire uker. I to av sakene har kommunen 

sendt ut brev til søker der det informeres om at det må påregnes noe ekstra saksbehandlingstid på 

grunn av stor arbeidsmengde i kommunen. I de øvrige sakene kan revisor ikke se at det er sendt ut 

foreløpig svar. Revisors vurdering er dermed at kommunen i to av åtte saker har oppfylt kriteriet om 

at det skal sendes foreløpig svar dersom det viser seg at det vil ta mere enn fire uker å treffe vedtak 

i saken. 

 

Revisor vurderer at kommunen har oppfylt kriteriet om at det skal treffes skriftlig vedtak i alle de 

undersøkte sakene. Videre vurderer revisor at kommunen har oppfylt kriteriet om at vedtaket skal 

                                                 
15 Sak 3, sak 9 
16 Sak 6 
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gi opplysninger om klageadgang, klagefrist, klageinstans og den nærmere fremgangsmåte ved 

klage, samt om retten til å se sakens dokumenter, i fire av åtte saker. Dette begrunnes med at i fire 

av de undersøkte sakene kunne revisor ikke se at det var vist til retten til å klage og retten til å se 

sakens dokumenter. I én disse fire sakene var vedtaket heller ikke begrunnet, og i tre av disse fire 

sakene viste vedtaket ikke til de faktiske forhold som vedtaket bygger på. Revisor fant at 

informasjon om de faktiske forholdene som vedtaket bygger på fremgikk av saksfremlegget til 

politisk behandling, men kunne ikke se at saksfremlegget var vedlagt vedtaksbrevet, og kriteriet 

vurderes dermed som ikke oppfylt i de sakene hvor dette var tilfellet. Revisor fant at kommunen i 

alle de undersøkte sakene viste til de bestemmelser som vedtaket bygde på, men at de ikke gjenga 

innholdet i reglene. Revisor vurderer at særlig i saker der det ikke ble innvilget fritak fra boplikten, 

er det hensyn som taler for at kommunen bør gjengi innholdet i reglene for å sette partene i stand til 

å forstå vedtaket. Kriteriet om å 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, vurderes dermed 

som delvis oppfylt.  

 

Informasjon fra ansatte i kommunen viser at kommunen har rutiner for å følge opp konsesjonsvedtak 

og for å føre kontroll med at boplikten overholdes. En gjennomgang av kommunens postlister, der 

flere saker omhandlet forhåndsvarsler i saker om brudd på boplikten, underbygger denne 

informasjonen. Revisor vurderer derfor, på bakgrunn av den informasjonen som vi har samlet inn, 

at kommunen har oppfylt kriteriet om å følge opp vedtak og føre kontroll med at vilkår for konsesjon 

overholdes. Revisor påpeker at vurderingen kun er basert på informasjon som vi har fått fra 

kommunen, i tillegg til en analyse av kommunens postlister. Vi har, av praktiske og ressursmessige 

årsaker, ikke anledning til å skaffe oss en full oversikt over alle saker i kommunen der boplikten 

ikke blir overholdt, og hvordan kommunen har fulgt opp disse sakene. 

 

På bakgrunn av ovenstående funn og vurderinger er revisors konklusjon at Gratangen kommune i 

noen grad har overholdt sentralt regelverk i sin behandling av konsesjonssaker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KomRev NORD IKS Saksbehandling i bygge- og konsesjonssaker 

 

32 

 

6 HØRING 

KomRev NORD sendte rapporten på høring til rådmannen i Gratangen kommune 3. april 2018, og 

mottok høringssvar fra kommunen 11. april 2018. Rådmannens høringsuttalelse følger i sin helhet 

under. 

 

«Hei! 

 

Rådmannen har gjennomgått høringsutkastet til forvaltningsrevisjonsrapport «Saksbehandling i 

bygge- og konsesjonssaker i Gratangen kommune». Rådmannen har ikke merknader til rapporten, 

men vil bemerke følgende: 

 

• Rapporten gir et godt grunnlag for å forbedre vår saksbehandling på de aktuelle 

områdene. 

• Kommunen tar nå i bruk et elektronisk byggesakssystem som vil bidra til bedre 

dokumentasjon om sikrere fristberegning.  

• Konsesjonssakene er behandles etter komplisert lovverk og er ofte krevende i sin natur. Vi 

jobber kontinuerlig for å bli bedre på området – bl.a får besøk av fagfolk fra 

Fylkesmannen i kommende Formannskapsmøte 17.04.2018. 

 

 

Mvh 

 

 

Ole Kristian Severinsen 

Rådmann» 

 

 

7 ANBEFALINGER 

 

På bakgrunn av våre funn, vurderinger og konklusjoner anbefaler vi Gratangen kommune å 

iverksette tiltak for å sikre at: 

• saksbehandlingsregler etterleves i behandlingen av bygge- og konsesjonssaker 

• bruk av foreløpig svar er i tråd med regelverket 

• byggesaksgebyr behandles i tråd med regelverket  

 

8 REFERANSER 

• 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) 

• Lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom 

(konsesjonsloven) 

• Forskrift 18. februar 2011 nr. 175 om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7, 

Gratangen kommune 
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• Prop. 91 L (2011-2012) Endringer i plan- og bygningsloven 

• Ot. prp. nr. 45 (2007-2008) Om lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og 

bygningsloven (byggesaksdelen) 

• Ot. prp. nr. 75 (1993-1994) Om lov om endringer i forvaltningsloven mv 
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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, ni kommuner i 

Nordland og fire kommuner i Finnmark.  

 

Vårt hovedkontor ligger i Harstad, og vi 

har avdelingskontor 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 ni medarbeidere med høyere 

utdanning innen ulike fag:  

 

• Rettsvitenskap 

• Pedagogikk 

• Samfunnsplanlegging 

• Sosiologi 

• Statsvitenskap 

• Samfunnsøkonomi 
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