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Prosjektplan 
 

Bestilling 
Kontrollutvalget i Larvik kommune har bestilt prosjektplan om kommunens oppfølging av 
byggetiltak på gårds- og bruksnummer 1030/1/40 – Lamøya 71 (heretter gbnr. 1030/1/40) i 
sak 25/20. Vedtaket lyder: 
 
Kontrollutvalget ønsker en grundigere gjennomgang vedrørende kommunens tilsyn i 
hyttesaker til en av kommunens virksomhetsledere.  
 

Bakgrunn for saken – kommunens lovpålagte ansvar og oppgaver i byggesaker 
Saksbehandling 
Den som søker om tillatelse til et byggetiltak, har ansvar for at tiltaket blir gjennomført i 
samsvar med lovverk og gitte byggetillatelser.  
 
Kommunen har ansvar for å vurdere om mottatt dokumentasjon fra søker i forkant, underveis 
og i sluttfasen av en byggeprosess viser i tilstrekkelig grad at byggetiltaket vil bli i tråd med 
lovverk og gitte byggetillatelser. Dersom informasjonen anses tilstrekkelig, kan kommunen 
først gi byggetillatelse og senere utstede ferdigattest. En ferdigattest bygger vanligvis på 
mottatt dokumentasjon, og det gjøres normalt ikke befaringer før ferdigattest utstedes.  
 
 
Tilsyn, tilsynsstrategi og ulovlighetsoppfølging 
Kommunen har plikt til å føre tilsyn i byggesaker for å sikre at byggingen gjennomføres i tråd 
med gitte tillatelser. Dette er en generell bestemmelse. På noen områder er tilsynsplikten 
likevel mer konkretisert:  

x Det skal føres tilsyn når det allerede er gitt pålegg. 
x Det skal føres tilsyn når kommunen blir oppmerksom på ulovligheter som går utover 

det rent bagatellmessige. Kommunen vil blant annet bli gjort oppmerksom på slike 
forhold via tips fra innbyggere.  

 
Kommunen avgjør selv i hvilke saker og på hvilke områder det skal gjennomføres tilsyn. 
Tilsynet skal gjennomføres på den måte, i det omfang og med den intensitet som kommunen 
finner hensiktsmessig. Kommunen kan føre tilsyn når som helst i løpet av en byggesak og 
inntil fem år etter at ferdigattest er gitt.  
 
Kommunen skal utarbeide en strategi for tilsyn med byggesaker. I strategien skal det tas 
stilling til: 

x Mål for tilsynene 
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x Organisering, kompetansebehov, ressursbruk og finansiering av tilsynsarbeidet 
x Utvelgelse og prioritering av fagområder, sakstyper og temaer for tilsyn 

 
Kommunen skal utarbeide tilsynsrapport ved utført tilsyn. Kommunen skal også utarbeide en 
årlig rapport over tilsynsvirksomheten. Den skal vise hvordan aktiviteten har vært i forhold til 
strategien. 
 
Har kommunen avdekket ulovlige byggetiltak, skal kommunen forfølge dem. Er overtredelsen 
av mindre betydning, kan kommunen avstå fra å forfølge ulovligheten.  
 
Dersom kommunen avdekker ulovligheter, gir plan- og bygningsloven kommunen flere 
virkemidler. Eksempler på det er pålegg om å gjøre endringer slik at tiltaket blir i samsvar 
med lovkrav og gitte tillatelser, pålegg om stans i byggearbeidene, og pålegg om 
tvangsmulkt. 
 
Kilder: plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og Ot.prp.nr. 45 (2007-2008) Om 
lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (byggesaksdelen)  
 

Bakgrunn for saken – deler av hendelsesforløpet 
Gbnr. 1030/1/40 er en fritidseiendom som ligger på festet tomt i strandsonen på Lamøya i 
Tjølling. 
 
Ifølge lokalmedia fikk fester av gbnr. 1030/1/40 tillatelse til byggetiltak på eiendommen i 
2005/2006.  
 
Festeren var i konflikt med kommunen om en brygge han har oppført på eiendommen. 
Kommunen hadde befaring på eiendommen i 2012 og avdekket at festeren har oppført en 
brygge uten foregående søknad og godkjenning. I mai 2015 ga planutvalget festeren pålegg 
om å fjerne bryggen. Dersom ikke bryggen ble fjernet, måtte festeren betale en mulkt på 
50 000 kr.1 
 
Sent på høsten 2014 ble festeren ansatt som virksomhetsleder i Larvik kommune.2  
 
I juni 2016 behandlet planutvalget en søknad om å få beholde hele eller deler av den 
allerede oppførte bryggen på gbnr. 1030/1/40. Planutvalget avslo søknaden. I vedtaket står 
det at i en eventuell ny søknad om oppføring av brygge skal bryggas størrelse, utforming og 
plassering være lik den opprinnelige brygga.  

 
1 Kilde: FR-rapport nr. 2017:709 024 
2 På oppdrag for kontrollutvalget har revisjonen undersøkt ansettelsen av denne virksomhetslederen. I 
rapporten står det at kommunens ansettelsesreglement ikke har regler om at det skal kontrolleres eller legges 
vekt på om søkere til kommunale stillinger har uavklarte saker med kommunen, jf. FR-rapport nr. 2017:709 024  
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Ifølge lokalmedia gjorde en kommunestyrerepresentant kommunens byggesaksleder 
oppmerksom på at det kan ha foregått ulovlig bygging på gbnr. 1030/1/40. 
Kommunestyrerepresentanten er grunneier for eiendommen. Dette ble gjort i 2016.  
 
Assisterende kommunedirektør deltok i møte i kontrollutvalget 01.09.20. I møte sa hun at 
kommunen har dokumentasjon på at grunneieren hadde et møte med byggesaksleder i 
2016. I møte gjorde grunneieren oppmerksom på at det kan ha foregått ulovlige byggetiltak 
på gbnr. 1030/1/40. På dette tidspunktet var det konflikt mellom grunneier og fester av 
eiendommen. Byggesakslederen oppfattet derfor ikke opplysningene om mulige ulovligheter 
som et reelt varsel. 
   
Ifølge lokalmedia solgte virksomhetslederen fritidseiendommen i 2018.  

Aktuelle undersøkelsestemaer  
Gjennomgangen av lovverket ovenfor, viser at kommunen står ganske fritt når det gjelder å 
velge byggesaker for tilsyn. Det kan derfor generelt være utfordrende å avklare om 
kommunen urettmessig har latt være å forfølge mulige ulovlige byggetiltak på en eiendom. 
Så også i denne konkrete saken.   

Ytre rammer 
 

x Vi kan undersøke om kommunen har regelverk for å håndtere saker der kommunalt 
ansatte er i konflikt med kommunen som innbygger. Vi kan også undersøke om et 
eventuelt regelverk er fulgt i denne konkrete saken. 

 
x Vi kan kartlegge virksomhetslederens og byggesakslederens plassering i 

kommuneadministrasjonen fra virksomhetsleder ble ansatt høsten 2014 til han solgte 
fritidseiendommen i 2018 (forkortes heretter til 2014-2018). Vi kan også kartlegge 
organisering av tilsynsarbeidet med byggesaker i samme periode. 
 

x Vi kan ta for oss kommunens tilsynsstrategier, og undersøke om kommunens valg av 
fagområder, sakstyper og temaer for tilsyn, utelukker eller åpner for tilsyn på 
eiendommer som har fellestrekk med gbnr. 1030/1/40 i årene 2014 – 2018.  
 

x Vi kan undersøke om kommunen dokumenterte mottatte tips om mulig ulovlige 
byggetiltak i perioden 2014 – 2018, og om kommunen dokumenterte hvordan 
varslene ble vurdert og eventuelt fulgt opp. Vi kan undersøke om kommunen har 
registrert mottatte varsler for gbnr. 1030/1/40 i denne perioden, og om og eventuelt 
hvordan disse er fulgt opp.  
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Oppfølging av byggetiltak på gbnr. 1030/1/40  
 

x Vi kan kartlegge hendelsesforløpet i den uavklarte bryggesaken på gbnr. 1030/1/40 
fra virksomhetslederen ble ansatt i kommunen og fram til fritidseiendommen ble solgt. 
Kartleggingen vil omfatte kommunens saksbehandling og politiske og administrative 
vedtak. Aktuelle temaer: 

 
o Å undersøke om kommunen har mottatt søknader i perioden 2014 – 2018 om 

byggetiltak på gbnr. 1030/1/40. Vi kan kartlegge om/hvordan kommunen har 
behandlet dem. 
  

o Å undersøke om kommunen har mottatt sluttdokumentasjon i perioden 2014 – 
2018 på byggetiltak som er utført på gbnr. 1030/1/40. Dersom kommunen har 
gitt ferdigattest, kan vi undersøke om kommunen har dokumentert sine 
vurderinger av om mottatt sluttdokumentasjon, klargjør at byggetiltaket er i 
samsvar med lovverk og gitte tillatelser. Vi kan også undersøke hva som 
framgår av vurderingene. 

 
x Dersom følgende ikke fanges opp ovenfor, vil vi i tillegg undersøke: 

 
o Om det er gjennomført tilsyn på gbnr. 1030/1/40 i årene 2014 – 2018. Videre 

kan vi undersøke hva som utløste tilsynet – konkrete varsler, prioriterte 
temaer i kommunes tilsynsstrategier eller annet.  

 
o Om eventuelle tilsyn på gbnr. 1030/1/40 i årene 2014 – 2018 har avdekket 

ulovligheter, og om eventuelle ulovligheter er fulgt opp slik de skal etter 
lovverket.   

 
Mange ulike hensyn kan være avgjørende for kommunens prioriteringer når de skal velge ut 
byggesaker for tilsyn. Vi er derfor usikre på om det er mulig å gi sikre svar på om 
kommunens arbeid med denne saken skiller seg ut fra kommunens øvrige tilsyn og 
ulovlighetsoppfølginger. 
 

Kilder for revisjonskriterier  
Revisjonskriteriene vil i hovedsak bli utledet fra plan- og bygningsloven med tilhørende 
forskrifter og fra kommunens rutiner og tilsynsstrategier.  
 

Avgrensning 
Denne forvaltningsrevisjonen gjelder kommunens oppfølging av byggetiltak på gbnr. 
1030/1/40 fra virksomhetslederen ble ansatt i 2014 til han solgte fritidseiendommen i 2018. 
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Det kan være aktuelt å gå noe lenger tilbake i tid for å kartlegge hendelsesforløp som har 
betydning for perioden vi vil undersøkte. 
 

Metode 
Deler av hendelsesforløpet i saken ligger langt tilbake i tid. Det kan gi utfordringer når det 
gjelder å innhente informasjon. Vi vil derfor i all hovedsak basere oss på skriftlig 
dokumentasjon.  
 
Det kan være aktuelt å innhente informasjon gjennom intervju med aktuelle personer.  
 

Oppstart og leveranse  
Vi kan starte arbeidet etter at kontrollutvalget har behandlet prosjektplanen og levere rapport 
til kontrollutvalget for behandling i ett av de første møtene i 2021. Planlagt ressursbruk er 
inntil 250 timer. Oppdragsansvarlig vil være Kirsti Torbjørnson. 
 
 
06.10.20 
Hildegunn Rafdal 


