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Forord 
Etter vedtak i kontrollutvalgsmøte 25. mars 2021 bestilte kontrollutvalget i Hole kommune et prosjekt 
om plan- og byggesaksbehandling.  

Denne rapporten er svar på kontrollutvalgets bestilling. 

Oppbygging av rapporten 

Vi gjengir våre overordnede vurderinger og anbefalinger i sammendraget. I kapittel 1 legges 
problemstillinger, metode og revisjonskriterier frem. I kapittel 2 samler vi våre observasjoner knyttet til 
de ulike problemstillingene. Vurderingene og anbefalingene, som bygger på observasjonene, utdypes 
i kapittel 3. I kapittel 4 legger vi ved uttalelsen fra kommunedirektøren.  

Vi vil takke kommunen for et godt samarbeid i forbindelse med revisjonen og for å gjøre 
dokumentasjon tilgjengelig for oss på en enkel og oversiktlig måte. 
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Sammendrag 
Kontrollutvalget i Hole kommune bestilte i kontrollutvalgsmøte 25. mars 2021 et prosjekt om plan- og 
byggesaksbehandling. 

Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å vurdere om Hole kommune etterlever krav etter 
lovverket og hvorvidt kommunen har hensiktsmessige prosedyrer, rutiner og arbeidsprosesser for å 
sikre en effektiv og god behandling av plan- og byggesaker.  

Hole kommune har i de senere år hatt utfordringer knyttet til blant annet lang saksbehandlingstid i 
plan- og byggesaker. Vi ser at det har skjedd en forbedring sammenlignet med tidligere år, noe som 
blant annet vises gjennom KOSTRA-rapporteringen for 2020. Kommunen oppgir at de tar unna nye 
saker på en bedre måte enn tidligere, noe som gir grunn til optimisme. 

Samtidig er vår overordnede vurdering at det finnes et klart forbedringspotensial for plan- og 
byggesaksbehandlingen i kommunen.  

Nedenfor er våre vurderinger og anbefalinger. 

Systemer, rutiner og prosesser 

Noen av målene på målkortene følges ikke opp i praksis og oppleves av ansatte som lite oppdaterte. 
Vår vurdering er at avdelingen som jobber med plan og byggesak har et lite aktivt forhold til hvilke mål 
de skal arbeide for å oppnå. Det gjøres heller ikke risikovurderinger knyttet til måloppnåelse.  

Det finnes et avvikssystem i kommunen, Compilo, som i liten grad benyttes for plan- og 
byggesaksbehandling. Vi stiller spørsmål ved viljen til å benytte systemet, og hvorvidt det oppfattes 
som hensiktsmessig blant de ansatte. 

Det nye saksbehandlingssystemet Arbeidsflyt i Websak oppfattes som en klar forbedring av de fleste 
vi har intervjuet fra administrasjonen, men benyttes ikke av alle saksbehandlerne. Vi mener det er en 
fordel for arbeidsflyten, samarbeidet, og muligheten til å utnytte informasjonen i sakene, at alle bruker 
samme saksbehandlingssystem. Det er også mindre sårbarhet ved sykdom og permitteringer ved at 
alle jobber i samme system. 

Vi oppfatter at det er mye godt samarbeid i avdelingen og at det også er en jevn dialog mellom ledelse 
og ansatte. Vi vurderer samtidig at oppfølging av måloppnåelse og medarbeidersamtaler er for lite satt 
i system. 

Dialogen mellom administrasjon og folkevalgte 

Samarbeidet mellom administrasjonen og folkevalgte fungerer godt på sentrale områder, men er etter 
vårt syn ikke optimalt.  

Det er bred enighet om at prosedyrer og rutiner for dialog blir fulgt, at arbeidsdelingen er klar, og at 
sakene blir håndtert i samsvar med delegasjonsreglementet. Dette er positivt. Flere mener dialogen 
mellom folkevalgte og administrasjon er god. Særlig innstillingsmøter i forkant av utvalgsmøtene 
fremheves som en fordel.  

Noen politikere opplever likevel tilliten til administrasjonen som lav og mener at administrasjonen må 
gi folkevalgte bedre informasjon og at det må bli enklere å stille spørsmål til administrasjonen i 
møtene. Det er et ønske fra enkelte folkevalgte om tydeligere saksfremlegg fra administrasjonen. Vi 
vurderer tydelige og gode saksfremlegg som sentralt for samspillet mellom politikk og administrasjon. 
Fremleggene bør gi sakens bakgrunn og historikk, inkludert om den har vært til politisk behandling 
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tidligere. Hvis administrasjonen foreslår en annen konklusjon enn tidligere behandling, bør det fremgå 
hva som har endret seg siden sist.  

I intervjuer med politikere fremkommer det flere syn på hva administrasjonen bør prioritere eller bli 
bedre på, men likevel brukes kommunens styringssystem i liten grad til å formulere slike politiske 
ønsker som mål for administrasjonen gjennom målekortet.  

Vår samlede vurdering er at det er noen svakheter ved kommunens overordnede styring på plan- og 
byggesaksområdet. Manglende sammenheng i styringen gjør at kommunens overordnede mål ikke 
blir fulgt opp og konkretisert godt nok nedover i planhierarkiet. Mangelfull styring medvirker til at 
politikere ikke har en arena for å sette tydelige og overordnede mål for den kommunale virksomheten. 
Dette medvirker i sin tur til at avdelingen heller ikke driver intern virksomhetsplanlegging for å sikre 
systematisk oppfølging og rapportering på måloppnåelse.  

Saksbehandlingstid 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker er betydelig lengre enn lovkrav og 

kommunestyrets mål. Kommunen bryter dermed lovbestemte frister i noen byggesaker, og har siden 

2019 ikke nådd kommunestyrets mål for saksbehandlingstid. Vi opplever at det er bred enighet om at 

dette er en sentral utfordring. 

Kommunen hadde store utfordringer med utskiftninger og kapasitet på byggesak i 2019, og vi forstår 

dette som en hovedårsak til at kommunen har fått et større etterslep på saker som medvirker til lang 

gjennomsnittlig behandlingstid. Kommunen har begynt å redusere etterslepet, men det er ennå ikke 

fullt ut hentet inn. 

Kommunen har et nytt saksbehandlingssystem som gir bedre grunnlag for å følge med på status på 

saksbehandlingstid, noe vi synes er positivt. Vi mener kommunen bør utnytte potensialet i dette 

verktøyet for å hente ut relevant informasjon som grunnlag for å styre innsatsen og for å rapportere 

tilbake til de folkevalgte om status, samt bruke målstyringssystemet mer aktivt.  

Kommunikasjon med søkere og tiltakshavere 

Dialogen og kommunikasjonen med brukerne er, etter vår vurdering, det området hvor det er størst 
forbedringspotensial. Vurderingen bygger på vår egen gjennomgang av saker og tilbakemeldinger fra 
utbyggere, som opplever at kommunikasjonen og servicen er mangelfull sammenlignet med i andre 
kommuner. Vi vurderer også konfliktnivået rundt plan- og byggesaksbehandling som relativt høyt, noe 
som også gir seg utslag i enkelte betente mediesaker. 

Det er etablert rutiner og praksis for å kommunisere med søkere og tiltakshavere. Det er positivt at 
foreløpige svar fra februar 2021 gis automatisk. Kommunen bruker også en betydelig del av sin tid på 
å kommunisere med søkere. 

Vi syns det er positivt at brukertilfredshet er en del av avdelingens målekort, men da er det viktig at det 
faktisk måles, noe det gjør i liten grad i dag. Det bør videre være kjent i avdelingen at man måles på 
brukertilfredshet, noe vi opplever som uavklart i dag. 

Selv om kommunen har et bilde av brukernes tilfredshet gjennom enkelthenvendelser og -saker, er det 
vår vurdering av at det bør jobbes mer systematisk med brukertilfredshet. 

Kompetanse og kapasitet 

Som nevnt fikk kommunen i 2019 et etterslep på byggesøknader på grunn av store utskiftninger i 
avdelingen. Vi opplever at det er bred enighet om at kapasiteten på byggesak da ble en stor 
utfordring. 
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Kapasiteten er økt siden 2019, og dette er positivt. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 
byggesakene er fortsatt lang, men vi opplever at kommunen nå har relativt god kapasitet til å kunne 
fortsette å redusere etterslepet.  

Samtidig er fagmiljøet relativt lite, og kommunen skal i årene fremover håndtere store 
samferdselsutbygginger og antatt befolkningsvekst. Både blant politikere og utbyggere er flere 
bekymret for om Hole har tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til dette. Administrasjonen fremstår 
ikke like bekymret.  

Som ledd i en strategisk styring er det viktig at kommunen regelmessig gjør helhetlige vurderinger av 
innretningen av budsjettet opp mot sentrale utviklingstrekk og målsettinger for kommunen. I lys av 
dette mener vi kommunen bør vurdere om de fremover har tilstrekkelig med kompetanse og kapasitet 
på plan- og byggesaksbehandling med tanke på kommende samferdselsutbygginger og 
befolkningsvekst.   

Oppfølging av anbefalingene 

Avdelingen som håndterer plan- og byggesaker har slitt med manglende kontinuitet og utskiftinger 
både på saksbehandlerplan og lederplan. Tilbakemeldinger fra kommunen om at det er vanskelig å 
prioritere læring og systemarbeid når det er et høyt arbeidstrykk for å få unna saker, er i seg selv 
forståelig og en kjent problematikk i mange virksomheter. Samtidig kan det bli en ond sirkel. Det er 
spesielt i perioder der saksbehandlere slutter, er syke, når det kommer nye ansatte til, eller når det 
skjer endringer i ledelsen, at det er viktig med gode systemer som ivaretar kontinuiteten i driften. Vi 
mener derfor det er viktig at det settes av tilstrekkelig tid til å gjøre grep for å forbedre styringen av 
plan- og byggesaksbehandlingen i kommunen. 

Anbefalinger: 

1. Benytte avvikssystemet Compilo mer systematisk.

2. Sørge for at alle bruker det nye saksbehandlingssystemet Arbeidsflyt i Websak.

3. Bruke målekortet mer aktivt og oppdatere tydelige mål for avdelingen. Målene bør

beskrive kommunestyrets forventninger til resultater kommende år og være en naturlig

oppfølging av mer overordnede politiske målsetninger, for eksempel mål fra

kommuneplanen.

4. Utvikle en mer systematisk intern styring ved å prioritere og planlegge innsatsen for å nå

målene i målekortet. Som ledd i dette bør det gjennomføres jevnlige risikovurderinger

knyttet til måloppnåelse. Det bør også gjennomføres internkontroll/stikkprøver av om krav

til f.eks. saksbehandlingstid og kvalitet etterleves. Videre bør det i løpet av året vurderes

status og eventuell justering av innsatsen. Ved årsslutt bør eventuelle resultatavvik og

årsaker til dette fremgå i rapportering til kommunestyret og som grunnlag for utforming av

nytt målekort.

5. Sikre at saksfremlegg i plan- og byggesaker er tydelige på sakens bakgrunn og historikk,
administrasjonens vurderinger og anbefalt konklusjon.

6. Fortsette systematisk innsats for å redusere gjennomsnittlig saksbehandlingstid på
byggesaker i kommunen.

7. Vurdere brukerundersøkelser eller eventuelt andre egnede metoder som gjør at
kommunen fanger opp tilbakemeldinger fra brukerne på en mer systematisk måte enn i
dag.
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8. Gå mer systematisk i dialog med lokale profesjonelle søkere og lokalt næringsliv,
eksempelvis ved å invitere til et innspillsmøte om hva som fungerer godt og mindre godt
med plan- og byggesaksbehandlingen i dag. Formålet med dialogen bør være å bidra til
økt tillitt, gjensidig forståelse og redusert konfliktnivå.

9. Gjennomføre tiltak for å sikre et mer systematisk arbeid med opplæring og
kompetanseutvikling for ansatte i avdelingen.

10. Gjennomføre en risikovurdering av om nåværende kompetanse og kapasitet på plan- og
byggesaksbehandling er tilstrekkelig for å kunne håndtere kommende
samferdselsutbygginger og antatt befolkningsvekst.
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1. Innledning

1.1 Bakgrunn og problemstillinger 

Kontrollutvalget i Hole kommune bestilte i kontrollutvalgsmøte 25. mars 2021 et prosjekt om plan- og 
byggesaksbehandling.  

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å vurdere om Hole kommune etterlever krav etter lovverket og 
om kommunen har hensiktsmessige prosedyrer, rutiner og arbeidsprosesser for å sikre en effektiv og 
god behandling av plan- og byggesaker.  

Forvaltningsrevisjonen har vært forbedringsorientert, og hatt som formål å gi anbefalinger om tiltak der 
vi har avdekket avvik eller forbedringsområder. 

I tråd med bestillingen fra kontrollutvalget er problemstillinger i revisjonen: 

1. For et utvalg av plan- og byggesaker, i hvilken grad etterleves kravene til
byggesaksbehandling, herunder:

a. Krav etter lovverket?

b. Krav etter egne interne retningslinjer?

c. Krav til byggesak satt i plan?

2. Hvilke prosedyrer, rutiner og arbeidsprosesser har kommunen for dialogen mellom
administrasjon og folkevalgte, herunder avklaring av uklare vedtak? Er sakene håndtert i
samsvar med krav i delegasjonsreglementet?

3. Hvilke prosedyrer, rutiner og arbeidsprosesser har kommunen knyttet til saksbehandlingstid,
og hvilke konsekvenser har saksbehandlingstiden for kommunens gebyrinntekter?

4. Hvilke prosedyrer og rutiner har kommunen for å kommunisere med søker og tiltakshaver?

5. Har kommunen tilstrekkelig faglig kompetanse og kapasitet i sin plan- og
byggesaksbehandling?

1.2 Metode 

Vi har benyttet mange forskjellige metoder i revisjonen. En styrke med en blandet eller såkalt «Mixed 
Methods»-tilnærming er at potensielle feilkilder ved de enkelte metodene som er benyttet, delvis kan 
minimeres gjennom å tilnærme oss problemstillingene fra flere perspektiver, og ved å undersøke om 
det er samsvar mellom funnene fra spørreundersøkelsen, relevante dokumenter og intervjuene. 
Nedenfor redegjør vi kort for de ulike metodene vi har benyttet og hvorfor. 

Vi har innhentet dokumentasjon fra kommunen som har gitt informasjon om internkontrollsystemet 
knyttet til byggesaker. Vi har benyttet dokumentanalyse for å kartlegge systemer og rutiner for plan- 
og byggesaksbehandling. Vi har også samlet inn og gjennomgått dokumentasjon om kommunen og 
byggesaksavdelingens internkontrollsystem for plan- og byggesaker. 

Gjennomgang av dokumentasjon og statistikk 
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Statistikk om saksbehandlingstid har blitt benyttet i revisjonen. Vi har undersøkt KOSTRA-statistikk om 
saksbehandlingstid. Vi har også gjort utvalgte sammenligninger med andre kommuner som vi mener 
er nyttig for å belyse situasjonen i Hole kommune. I tillegg har vi undersøkt Kommunebarometeret for 
å få informasjon om hvordan kommunen scorer på ulike områder. 

 
Vi har gjennomført intervjuer med relevante informanter. Formålet med intervjuene var å få utfyllende 
informasjon om hvordan saksbehandlerne sikrer at internkontrollsystemet og lovkravene etterleves.  

Vi har gjennomført 9 intervjuer totalt, samt noen oppfølgingssamtaler med enkelte informanter. 

Disse fordeler seg på tre grupper av informanter: 

✓ Ansatte i kommuneadministrasjonen 

✓ Lokale politikere som er mye involvert i plan- og byggesaksbehandling 

✓ Profesjonelle søkere som har hatt mange søknader inne og har betydelig erfaring med 
kommunens plan- og byggesaksbehandling 

Vi har diskutert utvalget med kommunen underveis for å finne ut hvem som har vært mest involvert i 
sakskomplekset, men har selv valgt ut informantene. 

Intervjuene vi gjennomførte var såkalt semi-strukturerte, dvs. intervjuer med en på forhånd fastlagt 
intervjuguide, som gjorde det mulig å sammenligne svarene til dem vi snakket med, samtidig som vi 
kunne følge opp interessante temaer som dukket opp (til forskjell fra et helt strukturert intervju eller et 
åpent, utforskende intervju). Intervjuene ble gjennomført digitalt på Microsoft Teams. 

 

 
I tillegg til gjennomgang av dokumentasjon/statistikk og intervjuene, har vi også har gått gjennom 10 
byggesaker. Formålet med å vurdere et utvalg saker er å kunne vurdere hvordan kommunen jobber 
med plan- og byggesaksbehandling og kunne vurdere etterlevelse av krav i lov, egen internkontroll og 
krav satt i plan.  

Å avdekke avvik i den enkelte sak er mindre interessant enn finne ut hvordan kommunen jobber med 
saksområdet og kunne vurdere den generelle lærdommen. Saksgjennomgangen bidrar til å supplere, 
og noen steder underbygge, funnene som er synlige i den overordnede gjennomgangen av statistikk 
og kommunens prosedyrer og rutiner. Av hensyn til personene involvert i sakene redegjør vi ikke for 
sakene i detalj. 

I uttrekket av saker har det vært viktig å få en hvis spredning, slik at vi får fanget opp saker som er 
fattet av administrasjonen etter myndighet fra politisk nivå, dispensasjonssaker og andre saker. 

Sakene er trukket fra en komplett liste av saker som ble avsluttet i tidsrommet 2019-2021, en liste 
over totalt 409 saker. Kommunen har listet opp hvilke saker som er politisk behandlet, og hvilke saker 
som er dispensasjonssaker, og som gjør at vi kan belyse konkrete problemstillinger i revisjonen. 
Flertallet av sakene ble behandlet i 2020-2021. Vi valgte også å se på noen saker fra 2019, da vi så i 
KOSTRA-tallene at det var konkrete utfordringer med å overholde saksbehandlingsfrister dette året. 
Med andre ord markerte vi sakene ut fra visse kriterier vi ønsket å oppfylle, som vi mente ville gi et 
best mulig bilde av helheten, og benyttet en tilfeldighetsmekanisme for å velge saker innenfor disse 
kategoriene. 

Noen av våre informanter på søkersiden har oversendt saker underveis som de har ønsket vi skulle se 
nærmere på. Vi har sett raskt disse sakene for å forstå konteksten for noen av utsagnene i 

Saksgjennomgang 

Semi-strukturerte intervjuer 
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intervjuene, men vi har ikke innenfor rammen hatt mulighet til å vurdere disse sakene i dybden. Det 
ville også brutt med vår tilnærming til saksutvalget, hvor et hovedformål har vært å gjøre et tilfeldig 
uttrekk av saker. 

1.3 Revisjonskriterier 

1.3.1 Benyttede revisjonskriterier 

 

Vi har benyttet følgende revisjonskriterier i forvaltningsrevisjonen: 

✓ Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 

✓ Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven), med forskrifter 

✓ Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 

✓ Kommunens systemer og rutiner for kvalitetssikring av plan- og byggesaksbehandling 

✓ Kommunens delegasjonsreglement 

✓ God praksis for internkontroll. Vi vil her bygge på KS’ veileder Orden i eget hus 
Kommunedirektørens internkontroll 

 

Nedenfor går vi gjennom utvalgte kriterier som har vært særlig aktuelle for å vurdere 
problemstillingene i revisjonen. 

1.3.2 Sentrale krav til saksbehandling i plan- og byggesaker 

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) regulerer kommunens 
oppgaver som plan- og bygningsmyndighet. Loven er delt i seks deler, hvor andre del omhandler plan 
og fjerde del byggesaker. Kommunen har ansvar for å utføre oppgavene i henhold til lover og 
forskrifter. 

Plandelen regulerer krav til kommunens planlegging og kommunens planoppgaver. Kommunestyret 
skal lede den kommunale planleggingen og sørge for at plan- og bygningslovgivingen blir fulgt i 
kommunen. Kommunestyret skal videre vedta kommunal planstrategi, kommuneplan og 
reguleringsplan.  

Byggesaksdelen, § 20-2, regulerer hvilke tiltak hvor det er nødvendig å søke kommunen, som plan- og 
bygningsmyndighet, om tillatelse. Tiltak deles i tre kategorier: 

✓ Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlige foretak (§ 20-3) 

✓ Søknadspliktige tiltak som kan forvaltes av tiltakshaver (§ 20-4) 

Tiltakshaver er her den person eller foretak tiltaket utføres på vegne av. 

✓ Tiltak unndratt søknadsplikt (§ 20-5) 

 

Kapittel 21 regulerer behandlingen av søknader. Forhåndskonferanse kan arrangeres for å avklare 
rammer og innhold i tiltaket. Søknaden skal være skriftlig og undertegnet av tiltakshaver og søker. 
Tiltaket skal underlegges uavhengig kontroll. Søknaden skal inneholde dokumentasjon på at naboer 
er varslet på lovlig måte etter pbl. §21-3. Eventuelle merknader fra naboer og andre myndigheter skal 
legges ved søknaden. Kommunen har samordningsplikt med øvrige offentlige myndigheter. Søknader 
etter § 20-2 skal behandles snarest mulig og senest innen 12 uker. Søknader etter § 20-3 og § 20-4 
skal være avgjort innen 3 uker om det er i samsvar med avgjørelser gitt i denne loven og om det ikke 
foreligger merknader fra naboer eller andre myndigheter. Søknader som krever dispensasjon fra plan 
skal avgjøres innen 12 uker. Søknader om igangsetting skal behandles og ferdigattest utstedes innen 
3 uker.  

§ 23-3 gir krav til ansvarlige foretak, som skal oppfylle kraven som følger av forskrifter om ansvarsrett. 
Ansvarsrett finner sted ved at signert erklæring sendes til kommunen. Kommunen skal treffe vedtak 
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om å frata foretak ansvarsrett ved alvorlige brudd på loven eller tillatelser gitt etter loven, eller om 
kommunen finner ut at foretak ikke oppfyller kravene i forskrifter om ansvarsrett.  

Saksbehandlingen av plan- og byggesaker blir videre regulert i byggesaksforskriften. 

Forvaltningsloven er gjeldende for plan- og byggesaker. Vedtak skal være begrunnet etter fvl. § 25. I 
begrunnelsen skal det vises til de regler vedtaket bygger på. Informasjon om klagerett skal oppgis 
etter fvl. § 27. Midlertidig svar skal gis etter fvl. § 11a, senest innen en måned etter søknaden er 
mottatt. Det kan ikke klages på forhold avgjort i bindende reguleringsplan, ved dispensasjon eller i 
tidligere vedtak i byggesaken, og hvor klagefristen for disse vedtakene er gått ut. Statlige organer kan 
klage om vedtaket direkte omhandler vedkommende myndighets saksområde. Enhver har rett til 
dokumentinnsyn etter offentlighetsloven og miljøinformasjonsloven. 
 

1.3.3 Internkontroll 

Kommuneloven setter krav til at det etableres systemer og rutiner for å sikre at organisasjonen 
etterlever gjeldende krav.  

KS’ veileder Orden i eget hus Kommunedirektørens internkontroll er et godt utgangspunkt for å 
vurdere internkontroll i kommunen og bygger bl.a. på kommuneloven. KS’ veileder tar utgangspunkt i 
tre vilkår som bør være til stede for å ha betryggende kontroll i virksomheten.1 Et godt 
internkontrollsystem skal ifølge KS’ veileder bl.a. være: 

✓ Systematisk – kommuneloven pålegger kommunen at «internkontrollen skal være systematisk». En 
internkontroll som er systematisk og basert på risikovurderinger og lokale tilpasninger, vil være mer 
effektiv og målrettet. Med systematisk menes at arbeidet med internkontrollen ikke skal være 
tilfeldig, hendelsesbasert eller spontant.2 Typiske elementer som inngår i et systematisk arbeid er 
målsetninger og klarhet i ønsket resultat; planer for arbeidet; kunnskap om nåsituasjonen; verktøy 
og metoder; rutiner og prosedyrer; tiltak og innsats. 

✓ Formalisert – dette gjelder organisering, ansvar og roller; dokumentasjon, rutiner og prosedyrer;  
rapportering og aggregering.  

✓ Risikobasert – risikostyring skal gi grunnlag for internkontroll og for tiltak og kontrollaktiviteter. 
Risiko kartlegges regelmessig på strategisk og operativt nivå. Det bør videre utarbeides en felles 
metode for vurdering av risiko, og ensartede maler, kriterier og skalaer bør tas i bruk.3 

Videre skal internkontrollsystemet ifølge KS inneholde: 
 

✓ Kontrollaktiviteter – gjennom daglig og faglig virksomhet, gjennom planlagte stikkprøver og faste 
kontroller og gjennom avvikshåndtering. 

✓ Dokumenterte prosedyrer, rutiner og arbeidsprosesser.4 Kommuneloven § 25-1 krever at man skal 
ha nødvendige rutiner og prosedyrer (b), og disse skal dokumenteres, jf. d). 

✓ Strukturert lagring.5 Dokumentasjon av internkontroll bør struktureres og helst samles på ett felles 
sted. 

 
1 KS, 2020, Orden i eget hus. Kommunedirektørens internkontroll, s. 37. 

2 Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2020, s. 15; gjengitt i KS 2020, s. 47. 

3 KS, 2020, s. 51. 

4 KS 2020, s. 49. 

5 KS 2020, s. 52. 
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I denne revisjonen ser vi på kommunens system for styring og kontroll innen plan- og 
byggesaksbehandling, samt etterlevelsen av dette systemet i praksis.  
 

1.4 Tidligere risikovurderinger og analyser 

1.4.1 Vurdering av internkontroll – KPMG 2019 

KPMG gjennomførte i 2019 en forvaltningsrevisjon om internkontroll i Hole kommune. Rapporten 
konkluderte da med at kommunen har på plass et rammeverk og føringer for en godt innrettet 
internkontroll, men at risikovurderinger når det gjelder mål og prosesser i mindre grad er praktisert på 
de fleste tjenesteområder. Det var utfordring knyttet til avviksregistrering kvalitetssystemet Compilo 
med underrapportering av avvik. Anbefalingen var å videreutvikle rammeverket, få på plass 
risikoanalyser, samt at oppdatere avvikssystemet Compilo slik at tilgang til systemet sikres og at avvik 
kan aggregeres. 

1.4.2 Risiko- og vesentlighetsvurdering – KPMG 2020 

Høsten 2020 ble det gjennomført en risiko- og vesentlighetsanalyse for Hole kommune.6 Plan- og 
byggesaksbehandling, inkludert samhandlingen mellom politikere og folkevalgte, ble trukket frem i 
diskusjonen av ulike typer risiko: 

• Omdømmerisiko ble trukket frem som risiko i Hole kommune. Det har vært flere uheldige 
mediesaker knyttet til bl.a. byggesaker og skog. 

• Samspill mellom politikk og administrasjon: Administrasjonen og de folkevalgte har ulike roller 
og ansvar i kommunen. Det foreligger en risiko for at de ulike rollene og ansvaret ikke 
etterleves. Det kom i risiko- og vesentlighetsvurderingen frem at den politisk-administrative 
dialogen tidvis har vært utfordrende. Det som kan oppleves er at det settes fokus på ad 
hoc/enkeltsaker som ikke har vært på overordnet nivå – noe som tar ressurser bort fra andre 
nødvendige, løpende oppgaver. 

• Habilitet: Både kommuneadministrasjonen og kontrollutvalget trakk i workshoper frem 
spørsmål om habilitet som relevante for en mindre kommune og bygd. Bevisstgjøring rundt 
dette er viktig da det er mange dilemmaer man kan komme opp i, både i administrasjonen og 
politisk. 

1.4.3 Kommunens rangering i Kommunebarometeret 
 
Kommunebarometeret er en årlig måling fra Kommunal rapport som måler alle norske kommuner opp 
mot hverandre. Kommunene blir rangert etter 151 nøkkeltall på tvers av 12 ulike hovedkategorier. For 
2021 er Hole kommune rangert som nummer 7 av totalt 356 kommuner, justert for økonomiske 
rammebetingelser. Kommunen er rangert som nr. 12 av 356 dersom man kun ser på nøkkeltall og ikke 
justerer for økonomiske forutsetninger. Med andre ord tilsier Kommunebarometeret for 2021 at Hole 
kommune presterer svært godt totalt sett sammenliknet med andre kommuner. Hole er rangert særlig 
høyt innenfor grunnskole (nr. 6 av 356) og pleie og omsorg (nr. 13 av 356). Kommunen er også 
rangert relativt høyt på økonomi (nr. 53 av 356) og helse (nr. 66 av 356).  
 
Bildet er noe annerledes for tall som kan bidra til å belyse status for plan- og byggesaksbehandling i 
kommunen. Kommunen er rangert særlig lavt innen saksbehandling (nr. 334 av 356). Hole rangeres 
lavt i denne hovedkategorien blant annet fordi kommunen har lang gjennomsnittlig saksbehandlingstid 
i byggesak og høye gebyrer for å behandle plan- og byggesaker sammenliknet med andre kommuner. 
For byggesaker med 3 ukers frist er kommunen rangert som nr. 309 av 356, og for byggesaker med 
12 ukers frist er kommunen rangert som nr. 267 av 356. På gebyrer er Hole rangert som nr. 322 av 
356 når det gjelder gebyr for å få behandlet søknad om oppføring av enebolig og som nr. 313 av 356 
når det gjelder gebyr for privat forslag til reguleringsplan. Barometeret viser blant annet at Hole 
kommune i 2020 hadde nest høyest gebyr i landet for å behandle søknader om oppføring av enebolig. 

 
6 Risiko- og vesentlighetsanalyse for Hole kommune. Utført høsten 2020 av KPMG. 
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Tallene viser altså ikke hvor dyktige kommunen er til å innhente gebyrer, men det viser kostnaden 
innbyggerne har sammenliknet med i andre kommuner.  
 
En annen av de 12 hovedkategoriene i Kommunebarometeret er miljø og ressurser, og her skårer 
kommunen middels bra (nr. 134 av 356). Kategorien baserer seg på flere nøkkeltall som ikke er 
direkte relevante i denne sammenheng, men ett mulig relevant nøkkeltall er «jordbruksareal 
omdisponert de siste fire år, per 1.000 dekar». Her ble Hole rangert som nr. 334 av 356 kommuner i 
2021. Ifølge Kommunebarometeret kan dette tilsi at det er høyt press på arealer i kommunen. Det må 
imidlertid bemerkes at kommunen hadde langt mindre omdisponering av jordbruksareal de fire 
foregående årene.  
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2. Observasjoner 

2.1 Systemer, rutiner og prosesser 

Plan- og byggesaksbehandling i Hole kommune er organisert i avdeling for Areal, byggesak og miljø 
under tjenesteområde Samfunnsutvikling. Fakturering og gebyrer knyttet til byggesaker håndteres av 
økonomiavdelingen. 

 

Figur 1. Organisasjonskart Hole kommune 

Tabellen nedenfor gir en oversikt over kommunens strategier og planer som er relevante for plan- og 
byggesaksbehandling. 

Tabell: strategier og planer knyttet til plan- og byggesaksbehandling i Hole kommune 

Strategi/plan Formål og innhold 

Kommuneplan med en 
samfunnsdel og en 
arealdel  

Kommuneplanen er Hole kommunes overordnede strategiske 
styringsdokument og gir rammene for videre samfunnsutvikling i ønsket 
retning i Hole kommune. Ifølge kvalitetshåndboken til kommunen skal 
kommuneplanen brukes som en strategisk oversiktsplan. Av 
kommuneplanen fremgår det at kommunens visjon er "Eventyrlig fortid – 
eventyrlig fremtid". Kommuneplanen skal ta stilling til langsiktige 
utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og 
kommunen som organisasjon.  

Planen består av en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen 
gjelder for perioden 2018-2030. I kommuneplanens samfunnsdel inngår 
hovedmål for kommunens fremtidige utvikling. I planen legger 
kommunen til grunn en vekst i kommunens innbyggertall på inntil 2 % til 
2030. Mål og strategier som er omtalt i kommuneplanens samfunnsdel, 
er førende for alle sektorer i utviklingen av kommunen.  

I tillegg til samfunnsdelen, består kommuneplanen av en arealdel. 
Kommuneplanens arealdel fastsetter hovedtrekkene for hvordan 
kommunens arealer skal brukes og forvaltes, og hvilke hensyn som må 
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ivaretas ved disponering av arealene. Arealdelen i Holes gjeldende 
kommuneplan gjelder for perioden 2021-2030. Arealdelen består av 
planbeskrivelse, planbestemmelser og plankart. Planområdet omfatter 
hele kommunen med unntak av områder som har egen 
kommunedelplan (se under).  

I arealdelen fremgår det at størstedelen av veksten skal lokaliseres til 
Sundvollen og Vik for å nå kommunens mål om en vekst på inntil 2 % i 
innbyggertall frem mot 2030.  

For å oppnå helhetlig planlegging er det etablert en sammenheng 
mellom planer på ulike nivå. Figuren under denne tabellen viser en 
visuell oversikt over kommunens planhierarki. I planhierarkiet inngår 
kommunens planstrategi som rulleres i begynnelsen av hver 
kommunestyreperiode. Planstrategien inneholder en strategisk 
vurdering av samfunnsutviklingen i kommunen og hvilke nye planbehov 
dette gir. Dokumentet er et hjelpemiddel for det nye kommunestyret til å 
avklare hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i kommende 
fireårsperiode. 

Langsiktig driftsanalyse 
og investeringsplan 

Kommunen har utarbeidet en langsiktig driftanalyse og investeringsplan 
som tar for seg dagens tilstand og utfordringsbilde i kommunen når det 
gjelder økonomi, infrastruktur og fremtidig vekst. Planen legger et viktig 
grunnlag for kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan. 

Handlingsdel av 
kommuneplanen med 
økonomiplan  

En gang i året vedtar kommunestyret i Hole en rullerende økonomiplan 
som omfatter minst de fire neste årene. Økonomiplan og årsbudsjettet 
er planhierarkiets handlingsdel og beskriver kommunens overordnede 
mål, drift og satsinger. Handlings- og økonomiplanen skal angi hvordan 
planen skal følges opp de fire påfølgende årene eller mer. Første år i 
økonomiplanen er årsbudsjettet, som er en bindende plan for 
kommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. 
Økonomiplanen synliggjør økonomiske konsekvenser de etterfølgende 
årene av tiltak i det kommende året.  

I forbindelse med budsjettbehandlingen fastsetter kommunestyret 
budsjettramme og mål for det enkelte tjenesteområdet i kommunen. Det 
blir utarbeidet målekort for de ulike områdene (se nærmere beskrivelse 
under denne tabellen), som har sin bakgrunn i de mer overordnede 
målsettingene i kommunen. 

Kommunedelplaner og 
regulerings- og 
bebyggelsesplaner 

I tillegg til kommuneplanens arealdel, har kommunen delplaner for 
utvalgte geografiske eller tematiske områder i kommunen. Et eksempel 
er kommunedelplan for Sundvollen. Kommunedelplanene og 
kommuneplanen gjelder på samme plannivå.  

Kommunen har også flere tidligere vedtatte regulerings- og 
bebyggelsesplaner for konkrete områder som fortsatt ligger til grunn. 
Det fremgår av planbestemmelsene i kommuneplanens arealdel hvilke 
planer dette gjelder. Regulerings- og bebyggelsesplaner gjelder foran 
kommuneplanen. Kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer skal 
supplere gjeldende regulerings- og bebyggelsesplaner der disse ikke 
selv angir noe annet.  
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Figur 2. Sammenhengen i kommunens planverk 

Målstyring i kommunen 

I forbindelse med den årlige behandlingen av økonomiplanen fastsetter kommunestyret 
budsjettrammer og mål for de ulike områdene i kommunen. Det blir i den forbindelse utarbeidet 
såkalte målekort for alle områdene. Målekortene utformes med bakgrunn i kommunens overordnede 
planer og mål. Målekortene skal sikre at kommunestyret kan styre på den kvaliteten og de resultatene 
de ønsker at administrasjonen skal oppnå innenfor budsjettrammene som er fastsatt for det enkelte 
området.  

Kommunedirektøren rapporterer tilbake til kommunestyret på oppnådde resultater i en årlig 
kommuneplanmelding (årsmeldingen). Hensikten med kommuneplanmeldingen er å gi politikerne best 
mulig forståelse for kommunens drift, hvilke utfordringer området står overfor og grunnlag for å velge 
de riktige strategier videre. Kommuneplanmeldingen i Hole skal tilrettelegge for å se sammenhengen 
mellom den kommunale driften og overordnede mål når det skal gjøres prioriteringer.  

Kommuneplanmeldingen for 2020 viser kommunedirektørens rapportering på målekortet for 2020 
innenfor areal, byggesak og miljø: 
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Tabellen nedenfor gir en oversikt over interne prosedyrer og rutiner i administrasjonen knyttet til 
byggesaksbehandlingen i Hole kommune: 

Tabell: Interne prosedyrer og rutiner i plan- og byggesaksbehandling i Hole kommune 

Prosedyrer og rutiner Beskrivelse 

Arbeidsflyt i 
saksbehandlingssystem 

Fra februar 2021 er arbeidsflyten i saksbehandlingssystemet basert på 
plan- og bygningslovens bestemmelser om frister og ivaretar 
saksbehandlingstid. I saker fra før februar 2021 følger 
arbeidsprosessene sjekklister som ligger vedlagt i hver sak.  

Rapporter I saksbehandlingssystemet kan det hentes frem rapporter som viser 
uavsluttede saker og avvik på tidsfrister. Dette er et verktøy for leder for 
å kontrollere saksbehandlingstid.  

Ekstraordinære tiltak  Ved stor saksmengde i kommunen er det etablert praksis internt i 
administrasjonen at leder iverksetter ekstraordinære tiltak med 
sidemannskontroll fra kollega for å gjøre riktige prioriteringer i henhold til 
tidsfrister.  

KOSTRA-rapportering Administrasjonen har egne interne detaljerte skjema i forbindelse med 
KOSTRA-rapportering der saksbehandlingen for den enkelte sak 
fremgår.  

Rutiner for forsvarlig 
saksbehandling 

Kommunen har fastsatte rutiner for å sikre forsvarlig saksbehandling, 
herunder likebehandling:  

Arbeidsflyt i saksbehandlingssystem: En forsvarlig saksbehandling 
sikres gjennom bruk av arbeidsflyter. For eldre saker brukes egne 
sjekklister.  

Publisering av dispensasjoner i Plandialog: Dispensasjoner skal 
publiseres i kartløsningen Plandialog, men dette er ikke konsekvent 
fulgt opp i den senere tid, opplyser kommunen.  

Godkjenning av alle vedtak: Leder godkjenner og kontrollerer alle 
vedtak.  

Orientering om alle delegerte vedtak: En del av rutinene for å sikre 
forsvarlig saksbehandling er at administrasjonen legger frem vedtak i 
delegerte saker for plan- og miljøutvalget som fast sak i hvert møte 

Åpenhet: Hole kommune praktiserer full åpenhet ved at alle vedtak 
publiseres og er lett tilgjengelig på kommunens hjemmeside. Dette for å 
sikre integritet og likebehandling.  

Avviksrapportering og 
håndtering/oppfølging av 
byggetiltak 

Kommunen har fastsatte rutiner for avviksrapportering og 
håndtering/oppfølging av byggetiltak:  

Avvikshåndteringssystem: Avvik skal rapporteres inn i systemet 
Compilo.  

Oppfølging av byggetiltak: Kommunen drar kun på tilsyn ved melding 
om avvik. Kommunen har ingen øvrige rutiner for oppfølging av samtlige 
byggetiltak.  



 

© 2021 KPMG AS, a Norwegian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of 
independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All 
rights reserved. 
 

11 

 
 
 

Ulovlighetssaker: Melding om ulovligheter undersøkes fortløpende, 
registreres og følges opp i prioritert rekkefølge. Rutinen fremgår av 
egen arbeidsflyt for ulovlighetssaker.  

Skriftlige rutiner og 
veiledninger for 
byggesaksbehandling 

Kommunen har fastsatte skriftlige rutiner for byggesaker gjennom 
saksbehandlingssystemet med arbeidsflyter som skal sikre ensartet 
saksbehandling i medhold av plan- og bygningsloven. I tillegg har 
kommunen vedtaksmaler for ulike vedtakstyper.  

Kommunen har også flere veiledninger om saksbehandlingssystemet til 
sine ansatte, slik som tips og triks, brukerveiledninger og 
opplæringsmanualer.  

Internkontroll i 
behandlingen av 
byggesakene 

Internkontrollen i behandlingen av byggesakene skal ifølge kommunen 
sikres gjennom arbeidsflyt i saksbehandlingssytemet. Tidligere ble dette 
sikret gjennom sjekklister som ble lagt på den enkelte sak, og arkivert 
sammen med denne. Alle vedtakssaker godkjennes nå av leder. 

Kommunen viser til at følgende virkemidler er viktig i internkontrollen: 

System for kvalitetssikring: Saksbehandlerne diskuterer sakene 
sammen. Eventuelle behov for å tolke arealplanene diskuteres med 
plankompetansen i kommunen.  

Kompetanseutvikling og -sikring: Hole kommune deltar i et 
byggesaksnettverk med andre kommuner i Viken, hvor det er møter 2 
ganger pr. år. 

Prioritering av ressurser til den løpende internkontrollen: Saksbehandler 
er pålagt å følge arbeidsflyten i saksbehandlingssystemet/sjekklistene. 
Leder må godkjenne alle saker.  

Oppfølging og reaksjon ved avvik og avbrudd (avvikssystem, Compilo), 
er beskrevet nærmere ovenfor. 

 

Bruk av kommunens systemer i praksis 

Gjennom intervjuer og analyse av dokumenter fremkommer det at flere av kommunens systemer for 
styring og kontroll kun i varierende grad blir brukt i praksis:  

✓ Det finnes et avvikssystem i kommunen (Compilo), men i intervjuene kommer det frem at 
Compilo i liten grad benyttes for plan- og byggesaksbehandling.  

✓ Det nye saksbehandlingssystemet Arbeidsflyt i Websak oppfattes som en klar forbedring blant 
de fleste, men det benyttes ikke av alle saksbehandlerne.  

✓ Kommunestyret vedtar et målekort for areal, byggesak og miljø i henhold til kommunens 
system for målstyring. I intervjuer med ansatte blir det sagt at målekortet er utdatert og at det i 
liten grad blir brukt internt i styringen i administrasjonen. I intervjuer var det heller ikke 
entydige svar på hvilke mål som er satt for avdelingen og de ansatte. Det virker generelt som 
det er lite systematisk virksomhetsplanlegging for å følge opp målekortet og annet ansvar som 
avdelingen har.  

✓ Som tidligere nevnt gjennomførte KPMG i 2019 en forvaltningsrevisjon i Hole kommune som 
konkluderte med at kommunen har på plass et rammeverk og føringer for en godt innrettet 
internkontroll, men at risikovurderinger når det gjelder mål og prosesser i mindre grad er 
praktisert på de fleste tjenesteområder. I intervjuene til denne rapporten fremkommer det at 
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det siden 2019 ikke har vært endringer i bruken av risikovurderinger på plan- og 
byggesaksområdet. Avdelingen gjennomfører i liten grad risikovurderinger.   

 

2.1.1 Etterlevelse av lovkrav, interne rutiner og krav satt i plan – i utvalgte saker 
 

Etterlevelse av lovkrav 

I KPMGs saksgjennomgang av 10 tilfeldig utvalgte byggesaker undersøkte vi etterlevelse av sentrale 
lovkrav etter plan- og bygningsloven og forvaltningsloven, redegjort for i kapittel 1.3.2. 
 
Her er resultatene av gjennomgangen, med de utvalgte kriteriene til venstre og numrene for sakene til 
høyre. Grønn farge viser at kravet er oppfylt; rød at kravet ikke er oppfylt.  
 

Saker 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Søknad (pbl. §§ 20-1, 21-2)           

Nabovarsel (pbl. § 21-3)           

Midlertidig svar (fvl. § 11a)           

Saksbehandlingstid (pbl. §§ 20-2, 20-3, SAK § 7-1)           

Begrunnelse (fvl. § 25)     *    *  

Informasjon om klagerett (fvl. § 27)           

 
* I sak 5 mangler det begrunnelse, men vedtaket er tilstrekkelig opplyst til at begrunnelsen likevel fremgår av helheten av 
sakens dokumenter. I sak 9 er saken begrunnet for Plan- og miljøutvalget, men ikke i oversendelsen til søker.  

 
Oppsummert viser saksgjennomgangen: 

✓ Sikring av krav til søknad i 10 av 10 saker. 

✓ Nabovarsel sikret i 9 av 10 saker. 

✓ Midlertidig svar i saker gis i 0 av 8 saker der krav om midlertidig svar er aktuelt. 

✓ Lovbestemte tidsfrister for saksbehandlingstid er overholdt i 2 av 10 saker. 

✓ Begrunnelse er gitt i 7 av 10 saker. Begrunnelsen er mangelfull i 3 saker. 

✓ Informasjon om klagerett er oppgitt i 9 av 10 saker. Det er mangel på informasjon om klagerett (ev. 
manglende arkivering) i 1 sak. 

 
Etterlevelse av egne saksbehandlingsrutiner 

✓ Delegasjonsreglementet er fulgt i de utvalgte sakene. Tre av sakene vi så på ble behandlet politisk. 
Dette var dispensasjonssaker som ble oppfattet som prinsippielle. 

✓ Sjekklister i saker fra før februar 2021 skal ifølge kommunens rutiner legges på saken. Dette 
legges ved  i 7 av 10 tilfeller. 

 

Etterlevelse av krav satt i plan 
 

✓ Noen av tiltakene i sakene vi har gjennomført er ikke i tråd med gjeldende reguleringsplan. I alle 
disse sakene er det søkt om dispensasjon. I alle saker bortsett fra én ble søknaden innvilget. 

✓ Det går tydelig frem hvilket regelverk og planer som er benyttet som utgangspunkt for 
saksbehandlingen i disse sakene. 

Gjennomgående viser saksgjennomgangen at behandling av byggesaker på det tidspunktet utvalget 
av saker gjelder for ikke var i samsvar med alle kravene i forvaltningsloven, plan- og bygningsloven, 
og byggesaksforskriften. 
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2.2 Dialog mellom administrasjon og folkevalgte 

2.2.1 Rutiner 

Denne tabellen gir en oversikt over prosedyrer og rutiner for dialog mellom folkevalgte og 
administrasjon i plan- og byggesaker. 

Tabell: prosedyrer og rutiner for dialog mellom folkevalgte og administrasjon knyttet til plan- 
og byggesaksbehandling i Hole kommune 

Prosedyrer og rutiner Beskrivelse 

Delegasjonsreglement  
 

Delegasjonsreglementet for Hole kommune fastslår hvilke saker som 
skal til politisk behandling og hvilke kommunedirektøren er delegert 
myndighet til å avgjøre selv. Kommunedirektøren er delegert myndighet 
til å treffe enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven i saker som ikke er 
av prinsipiell betydning, så langt det ikke fremgår av lov eller vedtak at 
kommunestyret selv skal fatte vedtak i saken, eller kommunestyret har 
vedtatt å legge myndigheten til et annet organ. Videre har plan- og 
miljøutvalget delegert sin myndighet til å gjøre vedtak i saker som 
krever dispensasjon, dersom saken ikke er prinsipiell. I henhold til 
delegasjonsreglementet er en enkeltsak å anse som prinsipiell dersom 
den inneholder politiske eller klart skjønnsmessige vurderinger eller 
prioriteringer.   

Delegerte saker Det er etablert praksis i Hole kommune at alle delegerte saker knyttet til 
plan- og byggesaksbehandling sendes fra administrasjonen til Plan- og 
miljøutvalget (PMU) til orientering.  

Innstillingsmøter i 
forkant av møter i plan- 
og miljøutvalget  

I forkant av møtene i plan- og miljøutvalget gjennomgås innstillingene 
fra administrasjonen i et møte mellom administrasjonen og utvalgsleder. 
Her avklares det om det er behov for at administrasjonen redegjør 
ytterligere for saken eller svarer på spørsmål i forbindelse med den 
politiske behandlingen av saken.   

Administrasjonen er tilstede i PMU-møtene slik at det er mulighet for 
dialog blant annet for å sikre at vedtak blir riktig forstått. Saker kan 
løftes til ny behandling i utvalget dersom det er behov for å avklare hva 
som ligger i et vedtak som er fattet.  

Prinsippavklaringer Avklaringer av om saker er av prinsipiell karakter fremmes som egne 
saker til behandling i PMU-møter.  

 

2.2.2 Erfaringer 

 

Politikere: 

Politikere vi har snakket med opplever at prosedyrer og rutiner for dialog blir fulgt, og at de har en klar 
arbeidsdeling mellom folkevalgte og administrasjonen. Oppfatningen er at saker blir håndtert i 
samsvar med kommunens delegasjonsreglement. Administrasjonen legger saker av prinsipiell 
karakter frem for politisk behandling, og dette er en praksis som fungerer etter hensikten ifølge 
politikerne vi har snakket med.  

Politikerne mener videre at det er nyttig at administrasjonen orienterer om delegerte saker i 
utvalgsmøtene, altså saker som kommunedirektøren i henhold til delegasjonsreglementet har 
myndighet til å treffe vedtak i. Noen av dem vi snakket med synes en svakhet er at orienteringssakene 
ikke står oppført i dagsordenen til møtet. Å vite om sakene i forkant gjør det er enklere å sette seg inn 
i dem og man får bedre forutsetninger for å stille spørsmål til administrasjonen. 
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Politikerne oppfatter at det er bred lokalpolitisk enighet om den politiske retningen for kommunen på 
plan- og byggesaker. Oppfatningene er mer ulike når det gjelder hvordan det folkevalgte arbeidet i 
kommunen fungerer. Noen opplever at det i utvalgsmøter er lite rom for å stille spørsmål ved 
administrasjonens arbeid i plan- og byggesaker, mens andre mener det er godt tilrettelagt for 
spørsmål og politisk diskusjon. 

Det er også ulike syn blant de politiske representantene på tilliten mellom folkevalgte og 
administrasjon. Ett syn er at tilliten er svak og at administrasjonen i møtene gir mangelfull informasjon 
til politikerne. Et annet syn er at tilliten er relativt god og at samarbeidet fungerer hensiktsmessig.  

En fellesnevner i de politiske intervjuene er synet om at skriftlige saksfremlegg fra administrasjonen 
ikke alltid gir all informasjon. Noen opplever at det tidvis kan være nødvendig å snakke med 
administrasjonen for å forstå hvilken tenkning som ligger bak en sak. Andre opplever at tidligere saker 
kommer opp igjen uten at saksfremlegget forteller sakens bakgrunn eller hvem som er søker. Det er i 
den sammenheng et ønske at det skal være enkelt å forstå sakens bakgrunn og historikk, inkludert om 
den har vært til politisk behandling tidligere. Det er også et ønske om at administrasjonen begrunner 
hvorfor en sak kommer opp på nytt dersom de foreslår en annen konklusjon enn ved sist behandling. 

Når det gjelder muntlig dialog, er det en oppfatning at innstillingsmøter mellom politisk og administrativ 
ledelse i kommunen bidrar positivt til dialogen. Det er mye uformell og tett kontakt mellom politisk og 
administrativ ledelse, noe som medvirker til at samarbeidet dem imellom oppleves som velfungerende. 
Det finnes rutiner for samarbeidet, jf. tabellen over, men deler av samarbeidet er basert på etablert 
praksis i kommunen.  

Det er ulike oppfatninger i de politiske intervjuene om hvordan samarbeidet med administrasjonen 
fungerer, og dette henger nok også sammen med at det varierer hvor god tilgang de ulike politikerne 
har til administrasjonen i kraft av at de har forskjellige roller i lokalpolitikken. 

Det er noe ulike syn på hvordan styringen i kommunen fungerer. Noen uttrykker en del misnøye med 
administrasjonens håndtering av konkrete enkeltsaker. Samtidig uttrykkes det i intervjuene flere ulike 
syn på hva det er ønskelig at administrasjonen skal prioritere å jobbe med eller som de må forbedre 
seg på, slik som å sikre nok kapasitet og tempo i planarbeidet, at de jobber mer effektivt med 
byggesaker og at de har bedre dialog med søkere og tiltakshavere. Dette er imidlertid ikke alltid tatt 
inn i kommunens formelle styring gjennom for eksempel avdelingens målekort. I det ene politiske 
intervjuet ble det nevnt at de folkevalgte må jobbe med å bli enda tydeligere på «hva de vil» i plan- og 
byggesaksarbeidet i kommunen, og at dette også kan kreve nye arbeids- og samarbeidsformer for 
både politikere og ansatte. En intern workshop i oktober 2021 ble nevnt som et eksempel på dette. 

Administrasjonen: 

Inntrykket fra intervjuer med ansatte er at de opplever at rutiner og prosedyrer for dialog med 
folkevalgte blir fulgt, og at sakene blir håndtert i samsvar med delegasjonsreglementet. 
Administrasjonen ber iblant om prinsippavklaringer fra politikerne, og dette oppleves som nyttig. Det 
kan i noen saker oppleves som uklart hva de folkevalgte har vedtatt. Da spør administrasjonen, eller 
legger saken frem for ny behandling, slik at det blir klart hva som var ment.  

Tilliten mellom folkevalgte og administrasjon i plan- og byggesaker oppleves som god blant dem vi har 
snakket med i administrasjonen. Administrasjonen deltar med ledere på utvalgsmøter, og ofte deltar 
også saksbehandlere på egne saker slik at politikerne blir kjent med dem. Fra administrasjonens side 
oppleves det som at den løpende dialogen med politikerne, inkludert innstillingsmøtene, fungerer godt.  

I kommuneplanen for Hole ligger et mål om at innbyggertallet skal øke med 2 % i perioden, og i 
intervjuer påpekes det at dette vil kreve mye med hensyn til å planlegge og regulere for nye boliger. 
Det blir stilt spørsmål ved om kommunen vil klare å gjennomføre målet i praksis. Også i intervjuer med 
profesjonelle søkere blir det pekt på liknende utfordringer; det sies at enkeltprosjekter er blitt utviklet i 
samarbeid mellom utbygger og administrasjon med bakgrunn i overordnede føringer i 
kommuneplanen. Når saken kommer til politisk behandling gjør de folkevalgte vedtak som endrer 
sentrale forutsetninger i byggeprosjektene og som går mot innhold i egen kommuneplan. I flere 
intervjuer blir det stilt spørsmål ved sammenhengen i kommunens styring og om det overordnede 
vekstmålet blir fulgt opp. 
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Når det gjelder å følge opp kommuneplanen og overordnede politiske mål, blir det som allerede nevnt 
vedtatt et målekort for areal, byggesak og miljø i henhold til kommunens system for målstyring. Under 
punkt 2.1 fremgår målekortet for 2020 slik det ble rapportert i kommuneplanmeldingen for 2020. Det 
mangler tall på mange av indikatorene i målekortet, jf. også punkt 2.1. I intervjuer med ansatte blir det 
sagt at målekortet er utdatert og at det i liten grad blir brukt internt i styringen i administrasjonen. I 
intervjuer var det heller ikke entydige svar på hvilke mål som er satt for avdelingen og de ansatte.  

Oppsummering: 

 

 

2.3 Saksbehandlingstid 

2.3.1 Rutiner 

Som det fremgår av punkt 1.4.2 skal kommunen snarest mulig og senest innen tre uker ha avgjort 
søknader etter § 20-3 og § 20-4 i plan- og bygningsloven dersom de er i samsvar med avgjørelser gitt 
i loven og det ikke foreligger merknader fra naboer eller andre myndigheter. Kommunen skal behandle 
søknader etter § 20-2 snarest mulig og senest innen 12 uker. Dette er lovpålagte tidsfrister som i 
gjelder for alle byggesøknader som blir sendt til Hole kommune. I tillegg har kommunestyret i Hole satt 
et eget mål for saksbehandlingstid på tre ukers svarfrist gjennom målekortet for areal, byggesak og 
miljø7.  

Kommunen tar brukerbetaling fra søkere for å behandle byggesøknader. I forbindelse med den årlige 
budsjettbehandlingen vedtar kommunestyret et gebyrregulativ som fastsetter størrelsen på gebyrene i 
året som kommer. Gebyr beregnes for hvert enkelt byggetiltak og beregnes fra den dato 
bygningsmyndigheten anser saken komplett. I henhold til tidsfrister i plan- og bygningsloven og 
bestemmelse om gebyrbortfall ved fristoverskridelse i byggesaksforskriften8 blir gebyrets størrelse 
redusert og etter hvert fjernet ved overskridelser av tidsfrister. Å ikke behandle en søknad ferdig innen 
fristen vil med andre ord kunne få konsekvenser for kommunens gebyrinntekter.  

Hole kommune har ulike interne prosedyrer og rutiner for å ivareta de fastsatte lovkravene til 
saksbehandlingstid på byggesaker: 

 

 
7 Hole kommunes kommuneplanmelding for 2020, side 74. 

8 Forskrift om byggesak, § 7-6. 
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Tabell: Interne prosedyrer og rutiner i Hole kommune for å ivareta fastsatte lovkrav til 
saksbehandlingstid i byggesaker  

Prosedyrer og rutiner Beskrivelse 

Arbeidsflyt i 
saksbehandlingssystem 

Kommunens internkontroll i byggesaksbehandlingen skal sikres 
gjennom arbeidsflyter i saksbehandlingssystemet. Fra februar 2021 er 
arbeidsflyt i saksbehandlingssystemet basert på plan- og 
bygningslovens bestemmelser om frister og ivaretar saksbehandlingstid. 
Avhengig av type sak som kommer inn, blir den registrert som 3-
ukerssak eller 12-ukerssak i systemet.  

I saker fra før februar 2021 følger arbeidsprosessene sjekklister som 
ligger vedlagt i hver sak.  

Rapporter I saksbehandlingssystemet kan det hentes frem rapporter som viser 
uavsluttede saker og avvik på tidsfrister. Dette er et verktøy for leder for 
å kontrollere saksbehandlingstid.  

Dokumentasjon som 
belyser tapte 
gebyrinntekter 

Kommunen har dokumentasjon som belyser tapte gebyrinntekter som 
følge av lang saksbehandlingstid. Her benyttes rapporter på 
saksbehandlingstid som hentes ut fra saksbehandlingssystemet for å 
vise oversikt over uavsluttede behandlinger og avvik fra frist. I tillegg har 
administrasjonen egne interne detaljerte skjema i forbindelse med 
KOSTRA-rapportering der saksbehandlingen for den enkelte sak 
fremgår.  

 

2.3.2 Statistikk 

Gjennom kommunens KOSTRA-rapportering til SSB9  kommer det frem at gjennomsnittlig 
saksbehandlingstid for byggesaker med tre ukers frist har økt i Hole kommune siden 2018, og at det i 
2019 og 2020 i gjennomsnitt tok lengre tid å behandle slike saker i Hole sammenlignet med både 
sammenligningsgruppen10 og landet ellers. I 2020 var gjennomsnittlig behandlingstid 45 dager for 
Hole sammenlignet med 20 for sammenligningsgruppen og 17 for landet uten Oslo. Dette er høyere 
enn kravet i loven og det er også høyere enn målet i kommunens målekort for 2020 om at 
saksbehandlingstiden skal være mindre enn 15 dager.  

I 2019 var gjennomsnittlig behandlingstid 56 dager for Hole sammenliknet med 15 for 
sammenligningsgruppen og 18 for landet uten Oslo.  

Situasjonen var annerledes i 2018 da gjennomsnittlig behandlingstid i Hole kommune for saker med 
tre ukers frist var fem dager, noe som var lavere enn både sammenligningsgruppen og landet uten 
Oslo.  

 
9 13111: Utvalgte nøkkeltall for plan-, byggesak og miljøområdet i KOSTRA (K) 2015 - 2020. Statistikkbanken (ssb.no) 
10 KOSTRA-gruppe 1. 

https://www.ssb.no/statbank/table/13111/
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Den samme statistikken viser at også for saker med 12 ukers frist er gjennomsnittlig 
saksbehandlingstid i Hole høyere i 2019 og 2020 sammenliknet med i 2018. Gjennomsnittlig 
behandlingstid for disse sakene i Hole var 13 dager i 2018, 42 dager i 2019 og 70 dager i 2020. For 
sammenligningsgruppen var tilsvarende tall 37 i 2018, 31 i 2019 og 41 i 2020. For hele landet uten 
Oslo har gjennomsnittlig saksbehandlingstid vært stabil på mellom 37 og 39 dager i samme periode.  

 

Tallene viser samlet sett at saksbehandlingstiden for byggesaker i Hole kommune har økt i løpet av de 
siste tre årene, og at det i gjennomsnitt tar lengre tid å få behandlet en byggesak i Hole kommune i 
forhold til sammenlignbare kommuner og landet ellers uten Oslo. Tallene fra Kommunebarometeret, 
som er beskrevet under 1.5.3, viser også at Hole kommune er rangert lavt sammenliknet med andre 
kommuner når det gjelder saksbehandlingstid på byggesaker.  

Det er viktig å være oppmerksom på at KOSTRA-tallene viser gjennomsnittlig saksbehandlingstid. Et 
gjennomsnitt kan inneholde variasjoner. I Holes kommuneplanmelding for 2020 skriver kommunen at 
«flesteparten av sakene» med tre ukers frist blir behandlet innenfor fristen, men at det er enkelte saker 
som drar gjennomsnittet opp11. Kommunen påpeker i meldingen at restansene på disse sakene ble 
«redusert ytterligere» gjennom 2020. 

Kommunen har fra februar 2021 fått et nytt saksbehandlingssystem med en arbeidsflyt som skal gi 
bedre oversikt over tidsfrister, og dette skal også medvirke i arbeidet med å holde fristene. I intervjuer 

 
11 Hole kommunes kommuneplanmelding for 2020, side 74. 
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har det ikke vært helt tydelig hva status for gjennomsnittlig saksbehandlingstid er, men det blir fra 
administrasjonen opplyst at de har oversikt over dette i saksbehandlingssystemet og at de klarer å ta 
unna nye saker i 2021.  

 

2.3.3 Mulige årsaker 

I 2019 økte gjennomsnittlig saksbehandlingstid på byggesaker i Hole kommune betydelig 
sammenliknet med tidligere, jf. 2.4.2. I intervjuer med kommunen fremheves det at 2019 var et år med 
stor utskifting og liten bemanning. Tidvis hadde ikke kommunen kapasitet til å behandle byggesaker. 
Dette blir trukket frem som den viktigste årsaken til at saksbehandlingstiden økte. I tillegg blir det 
nevnt at antall klagesaker har økt de siste årene.  

I 2020 opplevde kommunen en bedring for saksbehandlingstiden på saker med tre ukers frist. I 
intervjuer blir det fremhevet at det siden 2019 har skjedd flere endringer i avdelingen. Nye ansatte har 
kommet til og avdelingen har fått tilført ressurser til å ansette en ny byggesaksbehandler. Flere 
fremhever at de nå arbeider bedre og mer effektivt med byggesakene.  

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid er fortsatt lang sammenliknet med kravene i loven. I intervjuer blir 
det vist til at kommunen jobber med noen byggesaker fra tidligere år. Flere av disse sakene har vært 
krevende for nye saksbehandlere, blant annet fordi dokumentasjonen fra tidligere har vært mangelfull. 
I tillegg har kommunen de siste årene arbeidet med flere større arealplaner. Dette tar mye tid internt i 
administrasjonen.  

2.3.4 Konsekvenser for gebyrinntekter 

Som det fremgår av 2.4.2 har Hole kommune lengre gjennomsnittlig saksbehandlingstid enn lovens 
krav for byggesaker med tre og 12 ukers tidsfrister. Det vil si at kommunen har overskredet tidsfrister i 
noen byggesaker. I disse sakene har Hole kommune mistet gebyrinntekter de ellers ville fått dersom 
saken ble behandlet innen tidsfristen.  

Med bakgrunn i den tilgjengelige informasjonen er det vanskelig for oss å fastslå hvor store 
konsekvenser dette har gitt for kommunens samlede gebyrinntekter. Vi har imidlertid inntrykk av at 
kommunen de siste årene har hatt økonomiske resultater som har gått i riktig retning12, og at 
regnskapet innenfor areal-, byggesaks- og miljøområdet ikke har vært negativt sammenliknet med 
budsjettet for noen av de siste årene13.  

For 2019 viser kommuneplanmeldingen 2020 at regnskapsførte inntekter for hele areal-, byggesaks- 
og miljøområdet ble redusert med 227 000 kroner i 2019 sammenliknet med 2018. 2019 var det 
samme året som kommunen opplevde utskiftninger blant byggesaksbehandlerne og en økning i antall 
byggesaker med overskredet frist. Vi har ikke fått presentert mer detaljerte tall som gjør det mulig å 
fastslå i hvilken grad økningen i gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker bidro til 
reduksjonen i regnskapsførte inntekter dette året.  

Antall byggesaker økte i 2020 sammenliknet med 2019 (se 2.6.2 i denne rapporten), og siden 
kommunen ifølge kommuneplanmeldingen lykkes med å behandle «flesteparten av sakene innen 
fristen», fremstår det som at kommunen ikke har opplevd særlige utfordringer med tapte 
gebyrinntekter det aller siste året. Kommuneplanmeldingen for 2020 viser da også at kommunen i 
2020 fikk et bedre resultatet enn ventet gjennom en «kombinasjon av høy aktivitet med gebyrinntekter 
og konkrete sparetiltak i forbindelse med pandemien».  

 
12 Se blant annet: Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022: Rådmannens forslag - Hole kommune og Rådmannens 

budsjettforslag for 2020 og økonomiplan 2020-2023 - Hole kommune 

13 Hole kommunes kommuneplanmelding for 2020, side 74-75. 

https://www.hole.kommune.no/aarsbudsjett-2019-og-oekonomiplan-2019-2022-raadmannens-forslag.6154581-359326.html
https://www.hole.kommune.no/raadmannens-budsjettforslag-for-2020-og-oekonomiplan-2020-2023.6256538-359326.html
https://www.hole.kommune.no/raadmannens-budsjettforslag-for-2020-og-oekonomiplan-2020-2023.6256538-359326.html
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2.4 Kommunikasjon med søker og tiltakshaver 

2.4.1 Rutiner 

Tabellen nedenfor viser en oversikt over Hole kommunes rutiner, prosedyrer og praksis for dialog med 
søker og tiltakshaver. 

Tabell: rutiner, prosedyrer og praksis for dialog med søker og tiltakshaver 

Rutiner, prosedyrer og 
praksis 
 

Beskrivelse 

Kommunikasjon med 
søkere og tiltakshavere 

Kommunen har fastsatte prosedyrer og rutiner for å kommunisere med 
søkere og tiltakshavere:  

Forhåndskonferanse: kommunen har en egen arbeidsflyt for 
forhåndskonferanse i saksbehandlingssystemet.  

Oppfølging av mangler: Mangler i en sak følges opp ved mangelbrev til 
tiltakshaver. Dette ivaretas av arbeidsflyt i saksbehandlingssystemet. 

E-post og telefon for å kontakte kommunen: Kommunen har en egen e-
post for søknadsveiledning (byggesak@hole.kommune.no) og en egen 
byggesakstelefon for veiledning og informasjon. 

Informasjon på nettsiden: Veiledning til tiltakshavere ligger på 
kommunes nettside, eksempelvis under siden «slik søker du». 

Midlertidige svar: I nytt saksbehandlingssystem fra februar 2021 er det 
en egen funksjon for å sende ut midlertidige svar. 

 

Måling av brukertilfredshet: 

Brukertilfreshet inngår også i avdelingens målekort. Saksbehandlingstid, etterslep i oppmålingen, 
forutsigbarhhet i byggesaksbehandlingen og fornøydhet med byggesaksbehandlingen oppgis som 
måleindikatorer. 

Det fremgår av Hole kommunes årsrapport fra 2020 at de to siste indikatorene – forutsigbarhet og 
fonøydhet – har ikke blitt målt i perioden 2017-2021.  

Det er heller ikke alle i adminsitrasjonen som var kjent med at brukertilfredshet var en del av 
målekortet og altså noe avdelingen, i hvert fall på papiret, blir målt på. 

KPMG er kjent med at enkelte kommuner gjennomfører egne brukerundersøkelser som sendes ut til 
søkerne for å måle deres tilfredshet med ulike deler av saksbehandlingen. Noe lignende finnes ikke i 
Hole kommune. Riktignok finnes det innbyggerundersøkelser, og her har det tidligere vært egne 
spørsmål om plan- og byggesaksbehandling. I intervjuer får vi opplyst at det er en stund siden forrige 
innbyggerundersøkelse ble gjennomført, og at kommunen i dag veksler mellom 
medarbeiderundersøkelser og innbyggerundersøkelser. 

Det finnes ikke andre systemer eller rutiner for å måle brukernes tilferdshet med plan- og 
byggesaksbehandlingen per nå. 

Tilbakemeldinger kommunen får i dag er da knyttet til konkrete (daglige) henvendelser fra innbyggere, 
kommunikasjonen i konkrete saker, i bransjemøter, møter med utbyggere, gjennom den faste 
telefontiden og gjennom e-post-adressen for søknadsveileding, inntrykk gjennom mediene mv. Dette 
gjør at administrsajonen har et inntrykk av hvordan den blir oppfattet blant brukerne, men 
brukertilfredshet kartlegges altså ikke systematisk. 

mailto:byggesak@hole.kommune.no
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2.4.2 Erfaringer 

Administrasjonen: 

Administrasjonen opplever inntrykket fra utbyggerne er variert og at utbyggere også har ulikt syn på 
hva som skal prioriteres i kommunen. Flere informanter i administrasjonen viser til at de ofte får 
tilbakemeldinger på at de ikke er tilgjengelig nok for søkerne. Kommunen undersøkte antall 
henvendelser i en enkelt måned, og målte 200 henvendelser den konkrete måneden. Det brukes mye 
ressurser på å kommunisere med søkere, får vi opplyst, selv om det er ønske om å kunne bruke mer 
tid på det. Det vises også til at mye god informasjon for søkere er tilgjengelig på kommunens 
nettsider. 

Mange søkere uttrykker ifølge kommunen et ønske om raske muntlige samtaler, men kommunen 
ønsker at større spørsmål skal tas skriftlig (gjennom bl.a. den faste e-post-adressen for veiledning). Vi 
får opplyst at noen søkere opplever skriftlighet som en god ting, mens andre opplever det ikke slik. 
Det vises også til at det finnes mye god dialog med søkere som ikke er skriftliggjort. 

Erfaringene fra bransjemøter er at de er en nyttig arena for å bli kjent, men at det ikke har vært slike 
møter under pandemien. 

Når det gjelder mediesaker så vises det til at det er store forventninger til å kunne bygge. Fra 
intervjuer med administrasjonen fremgår det at kommunen nok kunne vært tydeligere på hvor lang tid 
en konkret sak tar, samt bestemte lovkrav. 

På spørsmål om hvorvidt misnøyen fra brukerne er reell så opplever administrasjonen at noe av 
misnøyen helt klart har rot i reelle forhold, siden de har slitt med å overholde saksbehandlingsfrister. 
Samtidig mener noen at misnøye også kan skyldes at utbyggerne er misfornøyd med selve utfallet av 
sakene, samt de krav som stilles til dem som utbyggere.  

 

Profesjonelle søkere: 

Informanter vi har snakket på brukersiden opplever at det er endel positivt med kommunens 
saksbehandling, som at saksbehandlere har mye god kompetanse og er hyggelige å ha med å gjøre. 
Imidlertid oppfatter de at dette varierer fra sak til sak. 

Vårt inntrykk fra intervjuene er at informantenes tillit til kommunen på sentrale områder innenfor plan- 
og byggesaksbehandling er liten. Informantene har virksomhet også i andre kommuner og oppfatter 
kommunikasjonen og servicen fra andre kommuner som langt bedre, sier de. 

Utfordringer de nevner er lang saksbehandlingstid og manglende tilbakemeldinger som i sin tur bidrar 
til manglende forutsigbarhet. Noen opplever at ansatte ofte er i sykemelding eller i permisjon, som gjør 
kommunikasjonen krevende. 

Manglende involverende prosesser med utbyggere og næringslivet nevnes også som et savn hos 
enkelte aktører, samt at innspill til kommunen blir ivaretatt i for liten grad. Informantene har heller ikke 
opplevd å være med på brukerundersøkelser. Det vises til at andre kommuner arrangerer store 
innspillsmøter, noe informantene ikke har opplevd at gjøres i Hole kommune. 

KPMG har blitt forelagt flere eksempler som viser at det er høyt konfliktnivå mellom utbyggere og 
kommunen i konkrete byggesaker. Vi blir også forelagt påstander knyttet til manglende habilitet i 
enkeltsaker – både når det gjelder politikere og ansatte i administrasjonen. KPMG har ingen 
oppfatning av hvorvidt det er hold i disse påstandene. At påstandene kommer gir uansett uttrykk for 
manglende tillit og et høyt konfliktnivå. Habilitet er som nevnt også trukket frem som risiko for 
kommunen som helhet i risiko- og vesentlighetsvurderingen som ble gjennomført i 2020. At disse 
påstandene trekkes frem viser at dette er en reell «omdømmerisiko», uavhengig av om det er hold i 
påstandene eller ikke. 
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Kommunens mangelfulle håndtering av enkelte oppleves å påvirke investeringsviljen negativt, mener 
en informant. 

Andre utbyggere vi har snakket med er mindre fornøyd med politikerne og ganske fornøyd med 
administrasjonen. De mener at administrasjonen blir overprøvd i sentrale saker, imot det 
kunnskapsgrunnlaget tilsier. Disse mener at styringen i kommunen er lite helhetlig og at det ikke er 
sammenheng mellom hva som står i kommuneplanen og konkrete tiltak som gjennomføres.  

Samtidig er informantene oppmerksomme på at utbyggerfirmaer har sine egne interesser og at disse 
ikke alltid er forenlige. Det er altså ikke nødvendigvis slik at det er en samlet bransje på den ene siden 
og offentlige myndigheter på den andre, presiserer en informant. Samtidig har utbyggerne vi har 
snakket med noen felles vurderinger av kommunens arbeid, både når det gjelder positive forhold som 
trekkes frem og mulige forbedringspunkter. 

Vi oppsummerer administrasjonens og søkernes oppfatning av kommunikasjonen i figuren nedenfor. 

Oppsummering: 

 

 

2.5 Kompetanse og kapasitet 

2.5.1 Kompetanse 

Inntrykket fra intervjuer med administrasjonen er at kommunen opplever å ha god kompetanse knyttet 
til byggesaksbehandling. Lederne mener saksbehandlerne har relevant utdanning i tråd med behov på 
området. På noen områder ser administrasjonen behov for å øke egen kompetanse, slik som på 
spørsmål om grunnforhold og klima. Inntrykket fra intervjuene er at det er lite systematisk opplæring 
for nyansatte. Den enkelte saksbehandler må i stor grad ta ansvar for å få nødvendig kompetanse 
selv. I avdelingen forsøker de å delta på relevante kurs for å bidra til kompetanseheving, men det er 
liten systematikk i hvem som deltar på hva og når. Området har ikke en egen plan for 
kompetanseutvikling.  

Synet på kommunens kompetanse på byggesak er variert blant de politiske representantene vi har 
snakket med. Noen mener kommunen har relativt god kompetanse, mens andre mener kommunens 
kompetanse ikke er god nok. Generelt mener de politiske representantene at kommunens 
kompetanse og kapasitet blir viktig fremover, ikke minst med tanke på vei- og jernbaneutbygging og 
tilhørende befolkningsvekst i årene fremover. Det er også en viss bekymring for at området er sårbart 
og at det er hard konkurranse om arbeidskraften.  
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Profesjonelle søkere vi har snakket med er relativt samstemte i at kommunens fagmiljø er for lite, og 
at andre og større kommuner i regionen har bedre kompetanse på byggesak. Samtidig er erfaringene 
med kommuneadministrasjonen varierte. Noen opplever at administrasjonen i Hole har god 
kompetanse, og at det er kommunens folkevalgte som ikke har satt seg tilstrekkelig inn i enkeltsaker 
og ikke kjenner godt nok til overordnede statlige føringer for planlegging og målsettingene i egen 
kommuneplan. Andre mener at både folkevalgte og administrasjon har mangelfull kompetanse i plan- 
og byggesaker.  

2.5.2 Kapasitet 

Det er bred enighet i intervjuene om at Hole kommune har hatt utfordringer med kapasiteten på plan- 
og byggesaksfeltet de siste årene. Blant dem vi har snakket med i administrasjonen er det ikke 
særlige bekymringer for kapasiteten fremover. Politikere og profesjonelle søkere vi har snakket med er 
mer bekymret. De er bekymret for at kommunen ikke vil ha tilstrekkelig med kapasitet til å håndtere de 
store samferdselsutbyggingene og antatt befolkningsvekst som vil komme fremover. Det vises til at 
kommunen vil bli interessant for mange potensielle utbyggere i årene fremover, og at dette fremover 
vil utfordre både kapasitet og kompetanse i plan- og byggesaker i en liten kommune som Hole.  

Antall byggesøknader påvirker kapasiteten. Foreløpig er det ikke grunnlag for å si entydig at antall 
byggesøknader i Hole øker over tid, men det var en klar økning i 2020. Tilgjengelig statistikk fra SSB14 
viser at Hole kommune i alt mottok 187 byggesøknader i 2020. Dette er flere søknader enn i de tre 
foregående årene.  

 

For å belyse Hole kommunes kapasitet på byggesak kan det være relevant å sammenlikne med 
nabokommunen Ringerike. De to kommunene ligger i samme region, og utbyggere vi har snakket med 
sier de opplever at Ringerike har bedre plan- og byggesaksbehandling enn Hole. Kommunene er 
imidlertid ulike på størrelse, noe det er viktig å ta høyde for i en sammenlikning. Ved utgangen av 
2020 hadde Hole kommune 6 811 innbyggere mens Ringerike kommune hadde 30 835 innbyggere15.  

Tabellen under belyser forskjeller mellom Hole og Ringerike på antall byggesaker. Hole mottok som 
nevnt 187 byggesaker i alt i 2020. Til sammenlikning mottok Ringerike 492 byggesøknader dette året. 
I Hole ble i alt 196 byggesøknader behandlet i 2020, mens tilsvarende tall i Ringerike var 484. I 
utgangspunktet fremstår det dermed ikke som de to kommunene har vesentlig forskjellig kapasitet når 
det gjelder å behandle byggesakene de får inn.  

Forskjellen er større når det gjelder antall søknader med saksbehandlingstid over lovpålagt tid. I 2020 
hadde Hole behandlet i alt 46 søknader der saksbehandlingstiden var over lovpålagt tid. Til 
sammenlikning hadde Ringerike kun én slik søknad. Dette er en vesentlig forskjell som ikke var der før 
2019. Ser vi byggesakene under ett lå Hole og Ringerike relativt likt før 2019 ved å ha få behandlede 
søknader med saksbehandlingstid over lovpålagt tid. Dette endret seg altså i 2019, da antall 

 
14 13021: Byggesøknader, etter statistikkvariabel, region, rammevilkår, søknadstype og år. Statistikkbanken (ssb.no) 

15 01222: Befolkning og kvartalsvise endringar, etter region, statistikkvariabel og kvartal. Statistikkbanken (ssb.no) 
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behandlede søknader der saksbehandlingstiden var over lovpålagt tid økte fra 7 til 30 i Hole. Samtidig 
fikk Hole i 2020 som nevnt flere byggesøknader enn årene før. De klarte imidlertid samtidig å redusere 
gjennomsnittlig behandlingstid på saker med tre ukers frist fra 56 til 45 dager, jf. 2.4.2. Dette 
underbygger andre funn i vår undersøkelse som viser at Hole kommune fra 2019 fikk et større 
etterslep på byggesaksbehandlingen som de har begynt å redusere, men som ennå ikke er fullt ut 
hentet inn. 

Tabell: oversikt over antall byggesaker i alt, i Hole og Ringerike kommune 

Kommune og år Antall 
byggesøknader i alt 

Antall behandlede 
byggesaker i alt  

Antall byggesøknader i alt med 
saksbehandlingstid over lovpålagt tid  

Hole kommune:    

2017 135 127 9 

2018 129 129 7 

2019 106 87 30 

2020 187 196 46 

Ringerike kommune:    

2017 611 633 9 

2018 385 430 14 

2019 467 455 2 

2020 492 484 1 

Sammenliknet med Ringerike kommune har Hole kommune altså fått utfordringer med flere 
byggesaker som går over tidsfristene og dermed også lengre gjennomsnittlig saksbehandlingstid, jf. 
tabellen under som kun viser tall for saker med tre ukers frist.  

Tabell: sammenlikning av gjennomsnittlig saksbehandlingstid på byggesaker med tre ukers frist 
(antall dager) 

 2017 2018 2019 2020 

Hole kommune 9 5 56 45 

Ringerike kommune 11 8 6 9 

Et relevant spørsmål kan være om Hole kommune har lavere ressursbruk på byggesak sammenliknet 
med en kommune som Ringerike, og om lav ressursbruk medvirker til lengre gjennomsnittlig 
saksbehandlingstid. Tilgjengelig SSB-statistikk16 viser at Hole kommune brukte 8,8 mill. kroner på 
lønnsutgifter (fratrukket sykelønnsrefusjon) til området plan, byggesak og miljø i 2020 mens 
tilsvarende tall for Ringerike var 35 mill. kroner17. Disse tallene gjelder altså ikke kun 
byggesaksområdet, men bør likevel kunne gi en relevant pekepinn på forskjeller i ressursbruk mellom 
de to kommunene. Med tanke på at Ringerike kommune har om lag 4,5 ganger så mange innbyggere 
som Hole kommune har, og tilsvarende flere byggesaker, fremstår det som ressursbruken på 
områdene i de to kommunene relativt sett er noenlunde lik.  

Det kan samtidig være mer enn bare ressursbruken som påvirker kapasitet. Det kan for eksempel 
tenkes at et større kompetansemiljø i Ringerike kan bidra til å forklare forskjeller i kapasitet. Samtidig 
vil ikke det forklare det konkrete spørsmålet her knyttet til den økte forskjellen mellom kommunene 
siden 2019. I våre intervjuer med administrasjonen i Hole kommune er det også et inntrykk som deles 
av flere at kommunen nå har fått rimelig god kapasitet på byggesak etter at de hadde større 
utskiftninger i avdelingen i 2019. 

 

 

 
16 12367: Detaljerte regnskapstall driftsregnskapet, etter region, regnskapsomfang, funksjon, art, statistikkvariabel og år. 

Statistikkbanken (ssb.no) 

17 Tallet på lønnsutgifter er for Holes del relativt likt før og etter økningen i saksbehandlingstid fra 2019, mens det for Ringerikes 

del har gått noe ned i den samme perioden. 

https://www.ssb.no/statbank/table/12367/tableViewLayout1/
https://www.ssb.no/statbank/table/12367/tableViewLayout1/


 

© 2021 KPMG AS, a Norwegian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of 
independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All 
rights reserved. 
 

24 

 
 
 

3. Vurderinger og anbefalinger 
3.1.1 Systemer, rutiner og prosesser 

Vurderinger: 

✓ Det finnes et avvikssystem i kommunen, Compilo, som i liten grad benyttes for plan- og 
byggesaksbehandling. Vi er også noe usikker på viljen til å benytte systemet, og hvorvidt det 
oppfattes som hensiktsmessig av de ansatte på alle områder. Etter prinsipper for god 
internkontroll bør informasjon om avvik lagres på ett sted. Dersom Compilo benyttes i andre 
deler av kommunen, gir det også et sammenligningsgrunnlag som muliggjør mer helhetlige 
risikovurderinger. Det virker som lite har skjedd etter revisjonen i 2019 når det gjelder å bruke 
Compilo mer systematisk, som var KPMGs anbefaling den gang. 

✓ Noen av målene på målkortene følges ikke opp i praksis og oppleves av ansatte som lite 
oppdaterte. Vår vurdering er at avdelingen som jobber med byggesak har et lite aktivt forhold 
til hvilke mål de skal arbeide for å oppnå (med unntak av å nå saksbehandlingsfrister). Det 
gjøres heller ikke risikovurderinger knyttet til måloppnåelse. Dette anbefalte KPMG i 
revisjonen i 2019, men det virker som at lite har skjedd på dette området. 

✓ Vi oppfatter at det er lite systematikk i intern styring og resultatoppfølging for å følge opp 

kommunestyrets mål. Målet i målekortet om saksbehandlingstid er et eksempel. Gitt høy risiko 

for å bryte lovbestemmelser og for å ikke nå kommunestyrets mål, mener vi kommunen burde 

ha etablert bedre internkontroller. Vårt inntrykk er at avdelingen arbeider aktivt for å redusere 

etterslepet på saker, men at det er lite formalisert i den interne styringen hvordan dette blir 

gjort.  

✓ Det nye saksbehandlingssystemet Arbeidsflyt i Websak oppfattes som en klar forbedring av 
de fleste vi har intervjuet fra administrasjonen, men benyttes ikke av alle saksbehandlerne. Vi 
mener det er en fordel for arbeidsflyten, samarbeidet, og muligheten til å utnytte 
informasjonen i sakene, at alle bruker samme saksbehandlingssystem. Det er også mindre 
sårbarhet ved sykdom og permitteringer ved at alle jobber i samme system. 

✓ Vi oppfatter at det er mye godt samarbeid i avdelingen og at det også er en jevn dialog mellom 
ledelse og ansatte. Vi vurderer samtidig at oppfølging av måloppnåelse og 
medarbeidersamtaler er for lite satt i system. 

Anbefalinger: 

1. Benytte avvikssystemet Compilo mer systematisk. 

2. Sørge for at alle bruker det nye saksbehandlingssystemet Arbeidsflyt i Websak. 

3. Bruke målekortet mer aktivt og oppdatere tydelige mål for avdelingen. Målene bør 

beskrive kommunestyrets forventninger til resultater kommende år og være en naturlig 

oppfølging av mer overordnede politiske målsetninger, for eksempel mål fra 

kommuneplanen. 

   

4. Utvikle en mer systematisk intern styring ved å prioritere og planlegge innsatsen for å nå 

målene i målekortet. Som ledd i dette bør det gjennomføres jevnlige risikovurderinger 

knyttet til måloppnåelse. Det bør også gjennomføres internkontroll/stikkprøver av om krav 

til f.eks. saksbehandlingstid og kvalitet etterleves. Videre bør det i løpet av året vurderes 

status og eventuell justering av innsatsen. Ved årsslutt bør eventuelle resultatavvik og 

årsaker til dette fremgå i rapportering til kommunestyret og som grunnlag for utforming av 

nytt målekort.  
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3.1.2 Dialogen mellom administrasjon og folkevalgte 

Vurderinger: 

✓ Det er bred enighet om at prosedyrer og rutiner for dialog blir fulgt, at arbeidsdelingen er klar, og at 
sakene blir håndtert i samsvar med delegasjonsreglementet. Dette er positivt. Flere mener 
dialogen mellom folkevalgte og administrasjon er god. Særlig innstillingsmøter i forkant av 
utvalgsmøtene fremheves som en fordel.  

✓ Noen politikere opplever likevel tilliten til administrasjonen som lav og mener at administrasjonen 
må gi folkevalgte bedre informasjon og at det må bli enklere å stille spørsmål til administrasjonen i 
møtene. Det er et ønske fra enkelte folkevalgte om tydeligere saksfremlegg fra administrasjonen. 
Vi vurderer tydelige og gode saksfremlegg som sentralt for samspillet mellom politikk og 
administrasjon. Fremleggene bør gi sakens bakgrunn og historikk, inkludert om den har vært til 
politisk behandling tidligere. Hvis administrasjonen foreslår en annen konklusjon enn tidligere 
behandling, bør det fremgå hva som har endret seg siden sist.  

 

✓ I intervjuer med politikere fremkommer det flere syn på hva administrasjonen bør prioritere eller bli 
bedre på, men likevel brukes kommunens styringssystem i liten grad til å formulere slike politiske 
ønsker som mål for administrasjonen gjennom målekortet.  

 

✓ Mangelfull bruk av målekortet gir svak rapportering fra administrasjonen. I kommuneplanmeldingen 
for 2020 har kommunen stort sett ikke tall for å belyse status på målene på plan- og byggesak, jf. 
punkt 2.1.   

 

✓ Flere mener kommunens overordnede styring har svakheter. Både i deler av administrasjonen og 
blant utbyggere blir det antydet at kommuneplanens overordnede vekstmål er urealistisk og at det i 
liten grad blir fulgt opp av de folkevalgte og videre nedover i administrasjonen gjennom styringen. 

 

✓ Vår samlede vurdering er at det er noen svakheter ved kommunens overordnede styring på plan- 
og byggesaksområdet. Manglende sammenheng i styringen gjør at kommunens overordnede mål 
ikke blir fulgt opp og konkretisert godt nok nedover i planhierarkiet.  

 

✓ Mangelfull styring medvirker til at politikere ikke har en arena for å sette tydelige og overordnede 
mål for den kommunale virksomheten. Dette medvirker i sin tur til at avdelingen heller ikke driver 
intern virksomhetsplanlegging for å sikre systematisk oppfølging og rapportering på måloppnåelse. 

 

Anbefalinger: 
 

5. Sikre at saksfremlegg i plan- og byggesaker er tydelige på sakens bakgrunn og historikk, 
administrasjonens vurderinger og anbefalt konklusjon.   
 

3.1.3 Saksbehandlingstid 

Vurderinger: 

✓ Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker er betydelig lengre enn lovkrav og 
kommunestyrets mål. Kommunen bryter dermed lovbestemte frister i noen byggesaker, og har 
siden 2019 ikke nådd kommunestyrets mål for saksbehandlingstid. Vi opplever at det er bred 
enighet om at dette er en sentral utfordring. 

✓ Kommunen hadde store utfordringer med utskiftninger og kapasitet på byggesak i 2019, og vi 
forstår dette som en hovedårsak til at kommunen har fått et større etterslep på saker som 
medvirker til lang gjennomsnittlig behandlingstid. Kommunen har begynt å redusere etterslepet, 
men det er ennå ikke fullt ut hentet inn. 
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✓ Kommunen har et nytt saksbehandlingssystem som gir bedre grunnlag for å følge med på status 
på saksbehandlingstid, noe vi synes er positivt. Vi mener kommunen bør utnytte potensialet i dette 
verktøyet for å hente ut relevant informasjon som grunnlag for å styre innsatsen og for å rapportere 
tilbake til de folkevalgte om status, samt bruke målstyringssystemet mer aktivt. 

Anbefalinger: 

6. Fortsette systematisk innsats for å redusere gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 
byggesaker i kommunen.   

3.1.4 Konsekvenser for gebyrinntekter 

✓ Med bakgrunn i tilgjengelige tall har vi ikke funnet holdepunkter for at økningen i 
gjennomsnittlig saksbehandlingstid har gitt særlige konsekvenser for kommunens 
gebyrinntekter totalt sett. Kommunen har overskredet tidsfrister i noen byggesaker og dermed 
mistet gebyrinntekter de ellers ville fått. Samtidig viser ikke regnskapstallene store reduksjoner 
i inntekter til avdelingen i løpet av de siste årene. Vi antar at lang gjennomsnittlig 
saksbehandlingstid i kommunen i hovedsak kan relateres til noen saker tilbake i tid. I disse 
sakene er gebyrinntektene allerede tapt. Samtidig kommer det mange nye saker inn som 
kommunen klarer å behandle innen fristene, ikke minst i 2020 da antall saker økte klart. Dette 
gjør at kommunen får inn gebyrinntektene som er satt.  
 

3.1.5 Kommunikasjon med søker og tiltakshaver 

Vurderinger: 

✓ Det er etablert rutiner og praksis for å kommunisere med søkere og tiltakshavere. Det er positivt at 
foreløpige svar fra februar 2021 gis automatisk.  

✓ Vi syns det er positivt at brukertilfredshet er en del av avdelingens målekort, men da er det viktig at 
det faktisk måles, noe det gjør i liten grad i dag. Det bør videre være kjent i avdelingen at man 
måles på brukertilfredshet, noe vi opplever som uavklart i dag. 

✓ Selv om kommunen har et bilde av brukernes tilfredshet gjennom enkelthenvendelser og -saker, er 
det vår vurdering av at det bør jobbes mer systematisk med brukertilfredshet. 

Anbefalinger: 

7. Vurdere brukerundersøkelser eller eventuelt andre egnede metoder som gjør at 
kommunen fanger opp tilbakemeldinger fra brukerne på en mer systematisk måte enn i 
dag. 

8. Gå mer systematisk i dialog med lokale profesjonelle søkere og lokalt næringsliv, 
eksempelvis ved å invitere til et innspillsmøte om hva som fungerer godt og mindre godt 
med plan- og byggesaksbehandlingen i dag. Formålet med dialogen bør være å bidra til 
økt tillitt, gjensidig forståelse og redusert konfliktnivå. 
 

3.1.6 Kompetanse og kapasitet 

Vurderinger: 

✓ Det er ulike syn på om kommunen har tilstrekkelig kompetanse på byggesak. Utbyggere er mest 
kritiske mens administrasjonen selv er minst kritiske. Politikerne vi har snakket med er delte i synet.  

 

✓ Blant utbyggere mener noen at kommunens manglende kompetanse ligger hos de folkevalgte som 
ikke har god nok forståelse for statlige forventninger til planleggingen og kommunens egne mål i 
kommuneplanen. Andre utbyggere mener både folkevalgte og administrasjon mangler 
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kompetanse. Det er et samstemt syn blant utbyggere om at det merkes at kommunen er liten og 
har et lite fagmiljø.  
 

✓ I administrasjonen erkjennes det at kompetanse og kapasitet har vært utfordrende de siste årene, 
men det er bred enighet om at de nå har etablert god kompetanse i avdelingen. 
 

✓ Arbeidet med opplæring og kompetanseutvikling er lite systematisk. Vi mener kompetanseutvikling 
bør vektlegges tydeligere i den interne styringen. Det bør arbeides systematisk med 
kompetanseutvikling gjennom medarbeidersamtalene og eventuelt også gjennom en egen plan i 
avdelingen. 
 

✓ Som nevnt fikk kommunen i 2019 et etterslep på byggesøknader på grunn av store utskiftninger i 
avdelingen. Vi opplever at det er bred enighet om at kapasiteten på byggesak da ble en stor 
utfordring. 
 

✓ Kapasiteten er økt siden 2019, og dette er positivt. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 
byggesakene er fortsatt lang, men vi opplever at kommunen nå har relativt god kapasitet til å 
kunne fortsette å redusere etterslepet.  
 

✓ Samtidig er fagmiljøet relativt lite, og kommunen skal i årene fremover håndtere store 
samferdselsutbygginger og antatt befolkningsvekst. Både blant politikere og utbyggere er flere 
bekymret for om Hole har tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til dette. Administrasjonen fremstår 
ikke like bekymret.  
 

✓ Som ledd i en strategisk styring er det viktig at kommunen regelmessig gjør helhetlige vurderinger 
av innretningen av budsjettet opp mot sentrale utviklingstrekk og målsettinger for kommunen. I lys 
av dette mener vi kommunen bør vurdere om de fremover har tilstrekkelig med kompetanse og 
kapasitet på plan- og byggesaksbehandling med tanke på kommende samferdselsutbygginger og 
befolkningsvekst.   

 

 

Anbefalinger: 

9. Gjennomføre tiltak for å sikre et mer systematisk arbeid med opplæring og 
kompetanseutvikling for ansatte i avdelingen.  

10. Gjennomføre en risikovurdering av om nåværende kompetanse og kapasitet på plan- og 
byggesaksbehandling er tilstrekkelig for å kunne håndtere kommende 
samferdselsutbygginger og antatt befolkningsvekst. 
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4. Uttalelse fra kommunedirektøren 
 

Vi takker for en grundig revisjon av byggesaksområdet i Hole kommune.  
 
Kommunen setter pris på å få eksterne blikk til å se objektivt på tjenesten vår. Revisjon bidrar til å belyse 
endrings- og forbedringspotensial. Alle enheter vil alltid ha rom og mulighet for forbedring. Vi ønsker å levere best 
mulig tjenester til våre innbyggere. Å sikre at vi etterlever regelverket, samt at vi har hensiktsmessige rutiner og 
prosedyrer er viktig. 
 
Ny ringeriksbane gjennom kommunen med togstasjon på Sundvollen og ny trase for E16, legger til rette for en 
betydelig økning av byggeaktiviteten i kommunen. Byggesakene blir etter vår erfaring mer komplekse og stiller 
store krav til saksbehandlingen. Vi mener derfor revisjonen kommer på et godt tidspunkt. Den gir oss mulighet til 
å forbedre oss før byggeaktiviteten tar seg opp for fullt. 
 
I løpet av 2019 ble i praksis hele byggesaksavdelingen skiftet ut. Dette skapte blant annet utfordringer med 
saksbehandlingstid. Arbeidet med å etablere systemer, rutiner og prosesser har også blitt vanskeliggjort 
ytterligere som følge av dette. Den etterfølgende tiden med hjemmekontor, og omstillingen til en digital 
arbeidshverdag, må nok også fremheves som en utfordrende faktor i denne sammenhengen. 
 
Rapporten belyser viktige forbedringsforhold som vi tar tak i. I løpet av 2021 har vi gjennomført tiltak som etter 
vår vurdering vil føre til forbedringer i tiden fremover.  
 
Nytt saksbehandlingssystem legger til rette for å sikre bedre kontroll med saksbehandling og etterlevelse av 
regelverket som gjelder for saksbehandlingen. Utvidelse av kapasiteten på avdelingen med en ny saksbehandler, 
gir bedre kapasitet og er med på å redusere sårbarheten mer enn tidligere. Dette vil også utgjøre en kapasitet i 
oppfølgingen av utbyggere og publikum. 
 
Fast tjenesteleder er på plass etter et halvt års tid med konstituert tjenesteleder. Ny tjenesteleder er allerede 
involvert i kvalitets- og utbedringsprosessen. Vi vil med utgangspunkt i revisjonsrapportens anbefalingspunkter, 
sette i gang forbedringsarbeidet umiddelbart.  
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Vedlegg – Liste over oversendt dokumentasjon 

Planer og strategier 

Kommuneplans samfunnsdel - https://www.hole.kommune.no/vedtatte-planer-forskrifter-
ogfagrapporter.5930593-388405.html  

Økonomiplan https://www.hole.kommune.no/vedtatte-planer-forskrifter-ogfagrapporter.5930593-
388405.html 

Arealplanene og bestemmelsene i de undersøkte sakene: 

✓ Sak 18/2064 - gnr.230, bnr. 47; Kommuneplan 2009-2019 pluss bestemmelser Plan ID3038 

✓ Sak 19/331- gnr. 195, bnr. 50; Reguleringsplan «Del av Kroksund- nord» PlanlD 3038 200402 

✓ Sak 19/1017 - gnr. 230, bnr. 18; Kommuneplan 2009-2019 pluss bestemmelser 

✓ Kommuneplan 2021-2030 PlanlD 3038 201903 

✓ Sak 19/1390 - gnr.221, bnr. 57; Kommuneplan 2009-2019 Plan ID 3038 200911 

✓ Sak 20/1544- gnr. 198, bnr. 98; Reguleringsplan «Storøya hyttefelt» PlanlD 2338 201007 

✓ Sak 20/2106 - gnr. 191, bnr. 13; Reguleringsplan «Nedre Rudshøgda Syd» Plan ID 3038 201207 

✓ Sak 20/2056- gnr. 230, bnr. 2; Kommuneplan 2009-2019 pluss bestemmelser 

✓ Sak 17 /1003 - gnr. 218, bnr. 89; Reguleringsplan «Gomnes» Plan ID 3038 200302 

✓ Sak 20/2834 - gnr. 225, bnr. 81; Reguleringsplan «Helgelandsmoen Næringspark» Plan ID 3038 
200805 

✓ Sak 21/305- gnr. 194, bnr. 20; Kommuneplan 2021-2030 PlanlD 3038 201903 

 

Prosedyrer, rutiner og arbeidsprosesser kommunen har for dialog mellom 
administrasjon og folkevalgte, herunder avklaring av uklare vedtak 

✓ Oversendt beskrivelse av kommunens prosedyrer, rutiner og arbeidsprosesser – gjengitt i kapittel 
2.1. 

✓ Delegasjonsreglement: https://www.hole.kommune.no/fullmakter-og-reglementer.388407.no.html 

✓ Oversendt beskrivelse av arbeidsflyt. 

✓ KOSTRA-skjemaer 
 

Prosedyrer og rutiner kommunen har for å kommunisere med søker og tiltakshaver 

✓ Beskrivelse av kommunens prosedyrer – gjengitt i kapittel 2.4.1 

✓ Informasjon på nettside: Veiledning til tiltakshavere ligger på hjemmesiden, eksempelvis «slik 
søker du» . 

https://www.hole.kommune.no/fullmakter-og-reglementer.388407.no.html
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✓ Link: https://www.hole.kommune.no/byggesak.359384.no.html 

 

Rutiner for avviksrapportering  

✓ Beskrivelse av rutiner for avviksrapportering – gjengitt i kapittel 2.1. 
 

Internkontroll 

✓ Oversendt beskrivelse av kommunens internkontroll. 

Kompetanse og kapasitet 

✓ Liste over ansatte og kompetanse 

 
Verktøy, maler mv. 

✓ BS - igangsettingstillatelse  

✓ BS - Melding om tiltak uten søknadsplikt - Behandling  

✓ BS - Melding om tiltak uten søknadsplikt  

✓ BS - Overtredelsesgebyr - Behandling  

✓ BS - Tilsyn - Behandling  

✓ BS-Tilsyn  

✓ BS - Trekking av ansvarsrett  

✓ BS - Ulovlighetsoppfølging - Behandling  

✓ BS - Ulovlighetsoppfølging  

✓ BS DS - Dispensasjon  

✓ BS DS - Klagesak - Behandling  

✓ BS DS Klagesak  

✓ BS-Endringssøknad  

✓ BS-Etterregistrering  

✓ BS -Forhåndskonferanse behandling  

✓ BS- Forhåndskonferanse  

✓ BS -Midlertidig brukstillatelse  

✓ DS - Deling etter plan- og bygningsloven - Behandling DS - Deling etter plan- og bygningsloven  

✓ Fradeling+for+opprettelse+av+ny+eiendom 2018 - Sjekkliste Ferdigattest  

✓ 2018 - Sjekkliste Midlertidig brukstillatelse  

https://www.hole.kommune.no/byggesak.359384.no.html
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✓ 2018 Sjekkliste Byggesak  

✓ Bruksendring+-+rev+juni+2020 (1)  

✓ Byggesaksrapportering 2020  

✓ Mal Forhåndskonferanse 

 

Saksgjennomgang 

✓ 2302 - Korneliusveien 34 - rehabilitering, tilbygg og fasadeendring av hytte (DoklD 326687) 

✓ Matrikkelbrev (DoklD 201721)  

✓ Nabovarsel (DoklD 201722)  

✓ Plantegning (DoklD 201723)  

✓ Situasjonskart (DoklD 201724)  

✓ 21889 - Fritjof Frøknesvei12 – Søknad om påbygg garasje (DoklD 201725) 1. Søknadansvar 
selvbygger (DoklD 201726) 

✓ 2302 - Korneliusveien 34 - rehabilitering, tilbygg og fasadeendring av hytte (DoklD 326687) 

✓ Tegninger (DoklD 201727) 

✓ 21889 - Fritjof Frøknesvei12 – Søknad om påbygg garasje (DoklD 332224) 

✓ 21889 - Fritjof Frøknesvei12 – Søknad om påbygg garasje 21889 – Angående melding om mottatt 
Byggesøknad (DoklD 332284) 

✓ Tegninger (DoklD 201727) 

✓ 21889 - Fritjof Frøknesvei12 – Søknad om påbygg garasje (DoklD 332224) 

✓ 21889 - Fritjof Frøknesvei12 – Søknad om påbygg garasje 21889 - Angående melding om mottatt 
Byggesøknad(DoklD 332284) 

✓ 421889 - Fritjof Frøknesvei12 – Søknad om påbygg garasje - foreløpig svar (DoklD 332290) 

✓ Plantegning (DoklD 201723) 

✓ Situasjonskart (DoklD 201724) 

✓ Tegninger (DoklD 201727) 

✓ Dokumentliste 20 2056 

✓ 2302 - Korneliusveien 34 - rehabilitering og fasadeendring av hytte (DoklD 326351) 

✓ Situasjonskart (DoklD 326355) 

✓ Søknad om dispensasjon (DoklD 326352) 

✓ 2302 - Korneliusveien 34 - rehabilitering, tilbygg og fasadeendring av hytte (DoklD 326687) 

✓ Utkast disp.søkn. og tiltak - hytte (DoklD 327705) 
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✓ 2302 - Korneliusveien 34 - rehabilitering og fasadeendring av hytte - reviderte tegninger (DoklD 
327129) 

✓ VS Behov for nye tegninger (DoklD 327128) 

✓ 2302 - Korneliusveien 34 - rehabilitering og fasadeendring av hytte - reviderte tegninger (DoklD 
327704) 

✓ Utkast disp.søkn. og tiltak - hytte (DoklD 327705) 

✓ 2302 - Korneliusveien 34 - rehabilitering og fasadeendring av hytte - Uttalelse til Søknad om 
dispensasjon fra kommuneplanen (DoklD 332569) 

✓ Hole kommune - Uttalelse til Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for diverse tiltak ved en 
fritidsbolig ved Steinsfjorden (DoklD 332568) 

✓ 2302 - Korneliusveien 34 - Dispensasjon og tillatelse til rehabilitering og fasadeendring av hytte 
(DoklD 332751) 

✓ Hole kommune - Uttalelse til Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for diverse tiltak ved en 
fritidsbolig ved Steinsfjorden (DoklD 332568) 

✓ 2302 - Korneliusveien 34 - Dispensasjon og tillatelse til rehabilitering og fasadeendring av hytte 
(DoklD 332751) 

✓ Situasjonskart (DoklD 326355) 

✓ Fakturarapporter (DoklD 332794) Dokumentljste 20 2106 

✓ 19113 - Sommerroveien 75 - Søknad bygging av garasje (DoklD 326616)  

✓ 19113 - Søknad bygging av garasje (DoklD 326607) 

✓ Elsikkerhetsdokumnetasjon (DoklD 326612) 

✓ Kvittering rekomandert Hole Kommune (DoklD 326609) 

✓ Opplysninger gitt i nabovarsel (DoklD 326613) 

✓ Situasjonskart (DoklD 326614) 

✓ Søknad om ferdigattest (DoklD 326615) 

✓ Tegninger (DoklD 326617) 

✓ 19113 - Sommerroveien 75 - Søknad om ferdigattest (DoklD 327278) 

✓ 19113 - Sommerroveien 75 - Sjekkliste (DoklD 328543) 

✓ 19113 - Sommerroveien 75 - Tillatelse til bygging av garasje (DoklD 328547) 

✓ Tegninger (DoklD 326617) 

✓ 19113 - Sommerroveien 75 - Fakturagrunnlag (DoklD 328571) 

✓ 19113 - Sommerroveien 75 - Sjekkliste ferdigattest (DoklD 329007) 

✓ 19113 - Sommerroveien 75 - Ferdigattest garasje (DoklD 329008) 

✓ Situasjonskart (DoklD 326614) 
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✓ 22581 - Furuhallveien 8 - Søknad om bruksendring - til Paddel-tennis(DoklD 337489) 

✓ 22581 - Furuhallveien 8 - Søknad om bruksendring - til Paddel-tennis(DoklD 337492) 

✓ Erklæring om ansvarsrett (DoklD 337503) 

✓ Gjennomføringsplan (DoklD 337501) 

✓ Kart (DoklD 337504) 

✓ Kvittering for nabovarsel (DoklD 337500) 

✓ Plantegning (DoklD 337491) 

✓ Samsvarserklæring (DoklD 337502) 

✓ Søknad om bruksendring (DoklD 337498 

✓ Søknad om dispensasjon, reguleringsplan og brannseksjonering (DoklD 337499) 

✓ 22581 - Furuhallveien 8 - Søknad om bruksendring - til Paddel-tennis(DoklD 340874) 

✓ Redegjørelse Søknad om dispensasjon §11-7 Brannseksjonering (DoklD 340878) 

✓ 2018 Sjekkliste Byggesak (DoklD 341571) 

✓ 22581 - Furuhallveien 8 - Midlertidig dispensasjon og tillatelse til bruksendring fra annen 
industribygning til annen idrettsbygning i deler av bygget(l etg (DoklD 342280) 

✓ Gjennomføringsplan (DoklD 342935) 

✓ Kart (DoklD 342936) 

✓ Plantegning (DoklD 342934) 

✓ Redegjørelse Søknad om dispensasjon §11-7 Brannseksjonering (DoklD 342933) 

✓ Fakturagrunnlag - gnr 225 bnr 81- - (DoklD 343166} 

✓ Fakturagrunnlag - gnr 225 bnr 81 (DoklD 343933) 

✓ 22568 - Furuhallveien 8 - lager - Søknad ferdigattest (DoklD 351051} 

✓ 22581 - Furuhallveien 8 - Søknad ferdigattest (DoklD 351052} 

✓ Furuhallveien 8 - oppdatert Søknad ferdigattest (DoklD 351951} 

✓ 22581 - Furuhallveien 8 - Søknad ferdigattest (DoklD 351961} 

✓ Ferdigattest - gnr 225 bnr 81 - Furuhallveien 8 - Bruksendring (DoklD 351958} 

✓ Fakturagrunnlag - gnr 225 bnr 81 - Furuhallveien 8 - bruksendring (DoklD 352034} 

✓ 19420 - Fekjærveien 31 - Søknad om om rammetillatelse for riving av bolig(DoklD 340919) 

✓  P577-GNR (DoklD 340918) 

✓ P577-GNR.194 BNR.20 I HOLE-El.1 EKSISTERENDE-VEDLEGG E (DoklD 340920) 1. P577-
GNR.194 BNR.20 I HOLE-KVITTERING FOR NABOVARSEL-VEDLEGG C (DoklD 340921} 

✓ P577-GNR.194 BNR.20 I HOLE-OPPLYSNINGER I NABOVARSEL-VEDLEGG C (DoklD 340922) 
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✓ P577-GNR.194 BNR.20 I HOLE-ORI ENTERING TIL S0KNAD OM RAMMETILLATELSE FOR 
RIVING-VEDLEGGF (DoklD 340923) 

✓ P577-GNR.194 BNR.20 I HOLE-S0.1 SITUASJONSPLAN-VEDLEGG D (DoklD 340924} 

✓ Hole kommune - gbnr 19420 -Søndre Gjesval - Fekjærveien - riving av våningshus-
kulturminnefaglig uttalelse (DoklD 354907) 

✓ 19420 - Fekjærveien 31 - Søknad om riving - purrer på svar (DoklD 343470) 

✓ 19420 - Fekjærveien 31 - Svar pa Søknad om rammetillatelse for riving av eksisterende bolighus 
(DoklD 344098} 

✓ 19420 - Fekjærveien 31 - Rammetillatelse for riving av eksisterende bolighus  

✓ ber om ny vurdering (DoklD 344173) 

✓ 19420 - Fekjærveien 31 - Rivingssøknad - Purrer på svar (DoklD 345756) 

✓ 19420 - Fekjærveien 31 - Rivingssøknad - midlertidig svar (DoklD 345765) 

✓ 19420 - Fekjærveien 31 - Rivingssøknad - takker for svar (DoklD 345766) 

✓ 19420 - Fekjærveien 31 - Søknad om om rammetillatelse for riving av bolig (DoklD 347105) 

✓ 19420 - Fekjærveien 31 - Søknad om rammetillatelse for riving av eksisterende bolighus - ber om 
uttalelse (DoklD 347081) 

✓ P577-GNR (DoklD 347106) 

✓ P577-GNR.194 BNR.20 I HOLE-El.1 EKSISTERENDE-VEDLEGG E (DoklD 347107} 8. P577-
GNR.194 BNR.20 I HOLE-ORIENTERING TIL SØKNAD OM RAMMETILLATELSE FOR RIVING-
VEDLEGGF (DoklD 347108) 

✓ P577-GNR.194 BNR.20 I HOLE-S0.1 SITUASJONSPLAN-VEDLEGG D (DoklD 347109} 

✓ 19420 -Søndre Gjesval - Fekjærveien - riving av våningshus- kulturminnefaglig uttalelse (DoklD 
351615) 

✓ Hole kommune - gbnr 19420 -Søndre Gjesval - Fekjærveien - riving av våningshus- 
kulturminnefaglig uttalelse (DoklD 351616) 

✓ 19420 -Søndre Gjesval - Fekjærveien - riving av våningshus- kulturminnefaglig uttalelse (DoklD 
351986) 

✓ Hole kommune - gbnr 19420 -S(l)ndre Gjesval - Fekjærveien - riving av våningshus- 
kulturminnefaglig uttalelse (DoklD 351987) 

✓ 19420 - Fekjærveien 31 - Rammetillatelse for riving av eksisterende bolighus -ber om ny vurdering 
(DoklD 352277) 

✓ 19420 - Fekjærveien 31 - Søknad om om rammetillatelse for riving av bolig (DoklD 352072) 

✓ Gnr 194 bnr 20 - Fekjærveien 31 - Riving av eksisterende våningshus(DoklD 352071) 

✓ Gnr 194 bnr 20 - Fekjærveien 31 - Riving av eksisterende våningshus(DoklD 352078) 

✓ Hole kommune - gbnr 19420 -S(l)ndre Gjesval - Fekjærveien - riving av våningshus- 
kulturminnefaglig uttalelse (DoklD 352077) 

✓ P577-GNR (DoklD 352073) 
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✓ P577-GNR.194 BNR.20 I HOLE-El.1 EKSISTERENDE-VEDLEGG E (DoklD 352074) 11. P577-
GNR.194 BNR.20 I HOLE-ORIENTERING TIL SØKNAD OM RAMMETILLATELSE FOR RIVING-
VEDLEGGF (DoklD 352075) 

✓ P577-GNR.194 BNR.20 I HOLE-S0.1 SITUASJONSPLAN-VEDLEGG D.1-20210201 ( L)( 678584) 

✓ 23047 -Åsaveien 259 - Godkjent dispensasjon (LNF) for byggetiltak og renseanlegg (DoklD 
257209) 

✓ 19 420 - Fekjærveien 31 - Søknad om om rammetillatelse for riving av bolig (DoklD 354902) 

✓ 19420 - Fekjærveien 31 - Rammetillatelse for riving av eksisterende bolighus -ber om ny vurdering 
(DoklD 354908} 

✓ Gnr 194 bnr 20 - Fekjærveien 31 - Riving av eksisterende våningshus(DoklD 354900) 

✓ 13. Gnr 194 bnr 20 - Fekjærveien 31 - Riving av eksisterende våningshus(DoklD 354901) 

✓ Hole kommune - gbnr 19420 -Søndre Gjesval - Fekjærveien - riving av våningshus- 
kulturminnefaglig uttalelse (DoklD 354907) 

✓ P577-GNR (DoklD 354903) 

✓ P577-GNR.194 BNR.20 I HOLE-El.1 EKSISTERENDE-VEDLEGG E (DoklD 354904) 13. P577-
GNR.194 BNR.20 I HOLE-ORIENTERING TIL S0KNAD OM RAMMETILLATELSE FOR RIVING-
VEDLEGGF (DoklD 354905) 

✓ P577-GNR.194 BNR.20 I HOLE-S0.1 SITUASJONSPLAN-VEDLEGG D (DoklD 354906) 

✓ Underretning om vedtak - Gnr 194 bnr 20 - Fekjærveien 31 - Riving av eksisterende 
våningshus(DoklD 354899) 

✓ 12. Gnr 194 bnr 20 - Fekjærveien 31 - Riving av eksisterende våningshus(DoklD 354892) 

✓ 23047 -Åsaveien 259 - Søknad om dispensasjon - oppføring av bolighus og etablering av 
renseanlegg (DoklD 241112) 

✓ 23047 -Åsaveien 259 - Søknad om dispensasjon for riving av lave og fritidsbolig og oppføring av 
bolighus og etablering av renseanlegg - Ber om uttaledispensasjon (DoklD 250710) 

✓ 23047 -Åsaveien 259 - uttalelse tiil Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen (DoklD 256255) 

✓ 271177-2 Fv 156 - Uttalelse til Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen Gnr (DoklD 256254) 

✓ Fakturagrunnlag - 23047 -Åsaveien 259 - Dispensasjon annen myndighet (DoklD 257238) 

✓ Følgebrev (DoklD 241114) 

✓ Merknad til nabovarsel (DoklD 241118) 

✓ Opplysninger i nabovarsel med kvitteringliste og nabokart (DoklD 241116) Situasjonskart (DoklD 
241115) 

✓ Sjekkliste - 19550 - Gamleveien 17 (DoklD 261492) 

✓ Naboerklæring Hole kommune (DoklD 266506) 

✓ Gnr 195 Bnr 50 (DoklD 255936) 

✓ G-2 Gjennomføringsplan 01 (DoklD 255950) 
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✓ G-1 Gjennomføringsplan 02 (DoklD 266505) 

✓ G-1 Erkl ansvar SG ark (DoklD 255949) Følgeskriv rammesøknad (DoklD 255937) 

✓ Fakturagrunnlag - 19550 - Gamleveien 17 - Dispensasjon, saksbehandlingXl,25 og merarbeid 
(DoklD 270215) 

✓ E-5 A40.01 (DoklD 266504) 

✓ E-5 A40.01 (DoklD 255948) 

✓ E-4 A40.01 (DoklD 266503) 

✓ E-4 A40.01 (DoklD 255947) 

✓ E-3 A40.01 (DoklD 266502) 

✓ E-3 A40.01 (DoklD 255946) 

✓ E-2 A20.02.100-Plan 1 (DoklD 266501) 

✓ E-2 A20.02 (DoklD 255945) 

✓ E-1 A20.01.100-Plan U (DoklD 266500) 

✓ E-1 A20.01 (DoklD 255944) 

✓ D-2 Utomhusplan (DoklD 255943) 

✓ D-1 Situasjonskart (DoklD 266499) 

✓ D-1 Situasjonskart (DoklD 255942) 

✓ C-3 Naboerklæring (DoklD 266498) 

✓ C-2 Kvittering for sendt nabovarsel (DoklD 266497) 

✓ C-2 Kvittering for sendt nabovarsel (DoklD 255941) 

✓ C-1 Opplysninger gitt i nabovarsel (DoklD 266496) 

✓ C-1 Opplysninger gitt i nabovarsel (DoklD 255940) 

✓ B-1 Søknad om disp (DoklD 266495) 

✓ A-1 Opplysninger om tiltakets ytre rammer (DoklD 255939) 

✓ 19550 - Gamleveien 17 - Ytterligere opplysningerrevidering av tiltaket (DoklD 261680) 

✓ 19550 - Gamleveien 17 - Søknad om rammetillatelse til gjennoppbygging av bolig etter brann 
(DoklD 255938) 

✓ 19550 - Gamleveien 17 - supplering til Søknad om rammetillatelse for gjenoppbygging av bolig 
etter brann (DoklD 266494) 

✓ 19550 - Gamleveien 17 - Supplering til Søknad – naboerklæring (DoklD 268669) 19550 - 
Gamleveien 17 - Dispensasjon og Rammetillatelse for vertikaldelt tomannsbolig (DoklD 270172) 

✓ 50 Gamleveien 17 (DoklD 268668) 

✓ 2018 Sjekkliste Byggesak (DoklD 272446)  
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✓ 23018 - Bjerkelia - Dispensasjonssøknad for reparasjon av eksisterende brygge, eventuelt anlegg 
av flytebrygge (DoklD 304593)  

✓ 23018 - Bjerkelia 3 - Dispensasjon for rehabilitering av eksisterende brygge, eventuelt etablering av 
flytebrygge (DoklD 315754)  

✓ 23018 - Bjerkelia 3 - Dispensasjoner og tillatelse til ny fritidsbolig - erstatning og riving (DoklD 
285868)  

✓ 23018 - Bjerkelia 3 - Høringsutsendelse vedrørende dispensasjon (LNF og PBL §1-8) for 
erstatningshytte og reperasjon av brygge i verneområde (DoklD 274380) 23018 - Bjerkelia 3 - 
Oppdatert Gjennomføringsplan mm (DoklD 285353)  

✓ 23018 - Bjerkelia 3 - Søknad om fritidsbolig - NVE - ingen innvendinger (DoklD 285957)  

✓ 23018 - Bjerkelia 3 - Søknad om fritidsbolig - oversendelse av situasjonsplan mm  

✓ 23018 - Bjerkelia 3 - Søknad om fritidsbolig (DoklD 264518)  

✓ 23018 - Bjerkelia 3 - Søknad om fritidsbolig (DoklD 264520)  

✓ 23018 - Bjerkelia 3 - Uttalelse til Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for riving og 
oppføring av ny hytte ved Steinsfjorden (DoklD 276830)  

✓ Bekreftelse i forbindelse med brygge (DoklD 264538)  

✓ Boligspesifikasjon i Matrikkelen (DoklD 264551)  

✓ brygge (DoklD 306177)  

✓ Erklæring om ansvarsrett (DoklD 264547)  

✓ Erklæring om ansvarsrett (DoklD 285718)  

✓ Erklæring om pant (DoklD 285352)  

✓ Estetisk og teknisk Redegjørelse (DoklD 264527)  

✓ Fakturagrunnlag - 23018 - Bjerkelia 3 - Dispensasjon, saksbehandlingsgebyr, areal og riving 
(DoklD 285970)  

✓ Fototegninger (DoklD 264537)  

✓ Fullmakt til signering av Byggesøknad (DoklD 264553)  

✓ Gjennomføringsplan (DoklD 264546)  

✓ Gjennomføringsplan (DoklD 285720)  

✓ Hole kommune - Uttalelse til Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for riving og oppføring 
av ny hytte ved Steinsfjorden (DoklD 276829)  

✓ lnnvendig tegning (DoklD 273537)  

✓ lnnvendig tegning 2 (DoklD 273538)  

✓ Kvittering for nabovarsel med merknad og tilsvar på merknad (DoklD 264544) Melding om endring 
av ansvarsrett (DoklD 285719)  

✓ Plantegninger (DoklD 264555)  
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✓ Situasjonaplan kart (DoklD 273526)  

✓ Situasjonskart (DoklD 264536)  

✓ Situasjonskart (DoklD 264554)  

✓ Snitt fasade innvendig (DoklD 273536)  

✓ Søknad om dispensasjon (DoklD 264531)  

✓ Tegninger (DoklD 264556)  

✓ Tegninger fasade (DoklD 273528)  

✓ Vedlegg til høringsutsendelse 230-18 (DoklD 274383)  

✓ Vedlegg til Søknad om dispensasjon (DoklD 264535)  

✓ Dokumentliste 19 139Q  

✓ 22157 - Dispensasjonssøknad - til boligformal - purrer på svar (DoklD 284629) 22157 - 
Dispensasjonssøknad - til boligformal - sjekkliste (DoklD 292105)  

✓ 22157 - Dispensasjonss0knad - til boligformal (DoklD 269561) 

✓ 22157 - Dispensasjonssøknad - til boligformal (DoklD 269848) 22157 - Dispensasjonss0knad - til 
boligformal (DoklD 292106) 22157 - Dispensasjonssøknad - til boligformal (DoklD 297896) 

✓ Ber om vurdering av om dispensasjon skal vurderes etter jordloven (DoklD 291706) 
Dispensasjonssøknad (DoklD 284628)  

✓ Dispensasjonssøknad. Gnr. 221, bnr. 57 (DoklD 269560) 

✓ image00l (DoklD 291707)  

✓ image001 (DoklD 293647) 

✓ image002 (DoklD 291708)  

✓ image003 (DoklD 291710)  

✓ image004 (DoklD 291711)  

✓ image005 (DoklD 291712) 

✓ Kvittering for nabovarsel (DoklD 269850) 

✓ Nabovarsel (DoklD 269849)  

✓ Orientering om klageadgang (DoklD 293646)  

✓ Protokoll plan- og miljøutvalget 21.10 (DoklD 293644) Protokoll plan- og miljøutvalget 21.10.2019 
(DoklD 293645) Situasjonskart (DoklD 269851) 

✓ 19898 - JC Bloms vei 23 - Fakturagrunnlag (DoklD 328443)  

✓ 19898 - JC Bloms vei 23 - Sjekkliste (DoklD 328370)  

✓ 19898 - JC Bloms vei 23 - Søknad om tilbygg (DoklD 319625)  
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✓ 19898 - JC Bloms vei 23 - Tillatelse til tilbygg til fritidsbolig (DoklD 328378) innvendige tegninger 
(DoklD 319642)  

✓ Kvitteringer nabovarsel (DoklD 319630)  

✓ Situasjonskart (DoklD 319627)  

✓ Situasjonskart felt (DoklD 319629)  

✓ Situasjonsplan (DoklD 319628)  

✓ Tegninger fasade (DoklD 319643)  

✓ Tegninger hytte snitt (DoklD 319644) 
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