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1 INNLEDNING 
 

Kontrollutvalget ba i møte 23.09.2013 (sak 31/ 13) revisjonen om å gjennomføre en undersøkelse 

av Skedsmo kommunes system for oppfølging av tips om ulovlig bruk av eiendom. 

Kontrollutvalget har tidligere fått en skriftlig redegjørelse (brev av 11.09.2013) fra kommunen om 

hvordan behandling og oppfølging av tips om ulovlig bruk av eiendom foregår.  Bakgrunnen for 

ønske om en slik redegjørelse var informasjon til KU om at Skedsmo kommune mangler rutiner for 

avviksbehandling samt at kommunen foretar ulovlig avskriving av avvikssaker som ikke er 

behandlet.  

 

Kontrollutvalget ønsket imidlertid ytterligere informasjon og ba i tillegg revisjonen om å gjøre en 

enkel undersøkelse av kommunens kontrollsystem for oppfølging av tips om ulovlig bruk av 

eiendom. Revisjonen har i tillegg undersøkt kommunens rutiner med hensyn til å sikre at 

boliger/leiligheter de kjøper er godkjent for utleie - og tilsvarende; at kommunes rutiner sikrer at 

kommunen ikke opptrer som garantistiller der boligen som leies ut ikke er godkjent.   

 

Undersøkelsen har følgende problemstillinger:  

 

1. Hva er kommunens formelle ansvar når det gjelder bruk av eiendom som ikke er godkjent 

for formålet? 

2. Har kommunen et kontrollsystem som sikrer at kravene overholdes? 

3. Hva er omfanget av tips om ulovlig bruk av eiendom i Skedsmo? 

4. Har kommunen rutiner for å sikre at boligene de kjøper er formelt godkjent? Tilsvarende – 

har kommunen rutiner som sikrer at de ikke garanterer for husleie til vanskeligstilte der 

boligen som leies ikke er godkjent? 

 

Revisjonens undersøkelse er basert på følgende kilder: 

 

o Skriftlig dokumentasjon fra Skedsmo kommune. 

o Intervju med ledere/saksbehandlere i byggesaksavdelingen, eiendomsavdelingen og NAV. 

o Intervju med avdelingsleder for forebyggende avdeling i Nedre Romerike brann- og 

redningsvesen 

o Telefonintervju med ledere/saksbehandlere på feltet i hhv. Horten, Sarpsborg, og Stavanger 

kommune. 

 

 

2 OM REGELVERKET PÅ OMRÅDET 
 

2.1 Bruksendring og søknadsplikt etter plan og bygningsloven 

Utgangspunktet i lovverket er at det å endre bruken av et bygg til annet formål enn det var godkjent 

for er søknadspliktig. Når det gjelder boliger er det i mange tilfeller snakk om å etablere nye 

boenheter ved oppdeling eller sammenføying av bruksenheter i eksisterende bolig, typisk å bygge 

kjellerleilighet i en enebolig eller gjøre om enebolig til hybelhus. Dette er søknadspliktig etter plan- 

og bygningsloven (Pbl) § 20-1, 1.ledd bokstav g). Loven krever som utgangspunkt at også slike  



 

 

nye boenheter skal tilfredsstille alle krav som er nedfelt i forskrift om tekniske krav til byggverk 

(TEK 10)
1
. Intensjonen med lovkravet er å sikre at ombygging og bruksendring skjer forsvarlig og i 

samsvar med de krav som gjelder
2
. 

 

Når en boenhet er etablert uten tillatelse (man har unnlatt å søke på forhånd) gir regelverket 

mulighet for å søke i ettertid (etterhåndssøknad). Søknaden vurderes likevel da opp mot gjeldende 

regelverk selv om boenheten er etablert for flere år siden. Søknaden skal forestås av foretak med 

ansvarsrett
3
. Det er foretaket som gjennomgår tiltakene i forhold til kravene til bygg i Pbl. Dette 

dreier seg blant annet om å sjekke at tiltaket ikke er i strid med gjeldede planbestemmelser for 

området. I tillegg er det en rekke tekniske krav i TEK 10 som bl.a. krav til rømningsveier og 

brannsikkerhet, lyd- og lysforhold, takhøyde, ventilasjon samt andre forhold som på sikt kan 

medføre fare for helse og miljø. I følge Pbl § 31-2.4. ledd kan kommunen likevel gi 

bruksendringstillatelse på eksisterende bygg om det vil medføre uforholdsmessige kostnader å 

tilfredsstille alle tekniske krav, så lenge ombyggingen er ”forsvarlig og nødvendig”.  

 

Erfaringer viser at ansvarlige foretak kvier seg for å påta seg ansvar for tiltak som allerede er utført. 

Å ta på seg en slik oppgave innebærer å gå gjennom tiltaket for å undersøke om det er gjennomført i 

henhold til reglene i Pbl. Det er viktig at tiltakshaver aksepterer kostnaden dette medfører for å få en 

godkjenning. De avvik den ansvarshavende finner må beskrives i søknaden om ettergodkjenning til 

kommunen, og eventuelle behov for utbedringer må belegges med ansvar.   

 

Det er likevel et kjent problem at eksisterende bygg blir omgjort eller brukt til utleieboliger uten 

noen gang å ha de nødvendige godkjenninger for denne typen bruk. Dette kan føre til at helse- og 

brannfarlige bygg blir brukt til boligformål. Kommunene får kjennskap til dette på ulike måter, men 

ofte skjer det på bakgrunn av tips fra privatpersoner. Fra kommunens ståsted kan disse sakene da 

dreie seg om en ulovlighetsoppfølging. 

 

2.2 Ulovlighetsoppfølging 

Det klare utgangspunktet i byggesaker og endringer i eksisterende bygg er at ansvaret for tiltaket 

ligger hos tiltakshaver (den person eller foretak et tiltak utføres på vegne av). Det kan derfor aldri 

bli snakk om et erstatningskrav mot kommunen dersom kommunen ikke oppdager ulovligheter, se 

Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) s. 334. 

 

Plan- og bygningsmyndighetene er gitt myndighet til å føre tilsyn (inspisere bolig) for å påse at det 

ikke foreligger ulovlig bruk eller andre ulovlige forhold i eksisterende bygg, jf. Pbl § 31-7. Dette 

tilsynet skal bare føres der det er grunn til å anta at det foreligger ulovligheter.  

 

Kommunene skal ifølge Pbl § 32-1 forfølge overtredelser av lovens bestemmelser. I følge 

bestemmelsen annet ledd kan kommunene likevel avstå fra å forfølge overtredelser av mindre 

betydning. Vurdering av hva som er av mindre betydning hører til kommunens forvaltningsskjønn. 

                                                 
1
 I tillegg må ombyggingen ikke være i strid med planbestemmelsene for området. 

2 Det er likevel ikke slik at alle endringer anses for å være bruksendring. Utleie av hybel i form av ett rom i din egen bolig, er ikke 

bruksendring og heller ikke søknadspliktig. Har utleiedelen der imot en egen inngang regnes den som en egen boenhet og er 

søknadspliktig (Huseierne.no).  
3
 Foretaket må ha godkjenning (være kvalifisert) til å ta på seg oppgaven som ansvarlig søker 



 

 

En slik avgjørelse er ikke et enkeltvedtak, med andre ord er det ingen privatperson som har krav på 

at kommunene skal forfølge en ulovlighetssak eller som kan påklage at dette ikke blir gjort. 

 

Plikten til å forfølge lovbrudd for kommunen innebærer at det må treffes en beslutning rundt et 

forhold som er i strid med Pbl. Enten må det gis en etterhåndsgodkjenning eller så må det treffes en 

beslutning etter § 32-1 annet ledd om at kommunen ikke forfølger forholdet fordi det er av mindre 

betydning (påtaleunnlatelse). Om ikke et av de to alternative foreligger, må kommunen sørge for at 

tiltaket blir brakt i orden og innenfor Pbl rammer og eventuelt i den sammenheng benytte 

tvangsmidler. I henhold til § 32-3 kan kommunen gi pålegg om retting av ulovlige forhold, opphør 

av bruk, forbud mot fortsatt virksomhet og stansing av arbeid. Det kan også fastsettes tvangsmulkt. 

Det endelige pålegget kan tinglyses som en heftelse på den aktuelle eiendommen. I denne 

forbindelse kan det også være aktuelt at kommunene fører et tilsyn med boligen etter pbl. § 33-2. 

 

2.3 Særlig om brann- og eksplosjonsvernloven  

De kommunale brannvesenene har i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven en mulighet til å 

stanse bruken av en bolig med umiddelbar virkning. Dette gjøres imidlertid kun om det er fare for 

liv og helse. Det vurderes i hvert enkelt tilfelle om slik bruksnekt skal benyttes. Terskelen for 

bruksnekt er relativt høy ettersom dette er snakk om boliger. Dersom det er mangelfulle forhold, 

uten at det er fare for liv eller helse, følges saken opp av plan- og bygningsmyndighetene, jf. det 

som er sagt ovenfor. 

 

2.4 Matrikkelloven 

Matrikkelen er et norsk offentlig register over fast eiendom, eiendomsgrenser, adresser og 

bygninger. Registeret forvaltes, driftes og utvikles av Statens kartverk, som også er sentral 

matrikkelmyndighet. Kommunene har ansvaret for å oppdatere matrikkelen. Registeret er hjemlet i 

matrikkelloven (lov 17.juni 2005 nr. 101 om eiendomsregistrering), som trådde i kraft 1. januar 

2010. 

 

Bygninger har et bygningsnummer som identifiserer dem unikt på landsbasis. Nye bygninger skal 

registreres allerede når de er under planlegging og forblir registrert etter at de er revet.  

Bruksenheter er selvstendige deler av en bygning som brukes til et spesifikt formål. Dette kan for 

eksempel være en bolig/leilighet eller et kontorlokale. For bruksenheter registreres blant annet 

antall rom og bruksareal. Dette er regulert i forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering 

(matrikkelforskriften). Der heter det i § 3 at matrikkelen skal inneholde: 

 

o (…)bruksenheter i bygning, herunder  

o bruksenhetsnummer, bruksenhetstyper, bruksareal 

o antall rom, bad, wc, kjøkkentilgang 

 

Eksempler på hva som regnes som selvstendige boliger (bruksenhetstype "Bolig") og hvor 

bruksenhetsnummer skal tildeles:  

 

o Hybler i hybelbygg. Hver hybel regnes som selvstendig bolig, selv om beboerne deler viktige 

funksjoner som kjøkken og/eller bad (…). 

http://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Bruksenhet&action=edit&redlink=1


 

 

o Studentboliger som er bygd som bofellesskap. Hver studenthybel regnes som selvstendig 

bolig, selv om beboerne deler viktige funksjoner som kjøkken og/eller bad (…). 

o En privat bolig som leies av studenter eller andre for å dele boutgifter, regnes som én 

bolig
4
.  

 

I samtale med Statens kartverk får revisjonen bekreftet at alle leiligheter som er godkjent for 

boligformål får et eget bruksenhetsnummer i matrikkelen, og dermed kan man sjekke om leiligheten 

man skal kjøpe eller leie er godkjent. Det er kommunene som har som oppgave å holde registeret 

oppdatert og rette ev. feil.  

 

 

3 SKEDSMO KOMMUNES SYSTEM FOR 
ULOVLIGHETSOPPFØLGING 

 

Ulovlig utleie synes å være et økende samfunnsproblem. Flere av de revisjonen har vært i kontakt 

med peker på at utviklingen (generelt) går i mer ”ekstrem” retning, med for eksempel store 

boenheter som bygges om til mange hybler. Ulovlige boenheter kan ikke bare sette folks liv og 

helse i fare, men det kan også være relatert til andre samfunnsproblemer som svart arbeid og 

skatteunndragelser. 

 

Før vi redegjør for hvilke systemer og rutiner Skedsmo kommune har for ulovlighetsoppfølging vil 

vi kort beskrive kommunes organisering og ressurser på området.   

 

 

3.1 Organisering og ressurser 
Tilsyn og ulovlighetsoppfølging er et ansvar som er lagt til byggesaksavdelingen i teknisk sektor i 

kommunen. Sektoren har til sammen om lag 120 årsverk, fordelt på fem avdelinger. Sektorens 

organisering og antall årsverk er illustrert under:  

 

 

 
                                                 
4 Kilde: Føringsinstruks for matrikkelen fra Kartverket. 



 

 

Byggesaksavdelingen har 14,6 årsverk. Avdelingen er inndelt i to team; team informasjon og 

utvikling og team tilsyn. Avdelingens hovedoppgave er ordinær byggesaksbehandling. I tillegg har 

avdelingen også ansvar for ulovlighetsoppfølging etter plan- og bygningslovens § 31. Oppgaver 

relatert til ulovlighetsoppfølging ivaretas av tilsynsteamet. Teamet består av 7 personer; 6 

overingeniører, en ingeniør og en arkitekt. Fra november 2013 har teamet i tillegg hatt en ingeniør 

ansatt i 4 mnd. engasjement. Vedkommende jobber kun med ulovlighetsoppfølging. Oppgaver 

relatert til ulovlighetsoppfølging fordeles for øvrig etter kompetanse og ressurser. 

 

3.2 Kommunens system og rutiner for ulovlighetsoppfølging 
For at myndighetene skal kunne følge opp en ulovlighet må de få kunnskap om eller mistanke til 

ulovlighetene. Skedsmo kommunes kunnskap om ulovlige boenheter kommer først og fremst 

gjennom tips fra publikum. Hovedparten av tipsene kommer fra en og samme person. I tillegg får 

kommunen tips og informasjon gjennom samarbeidet med brannvesenet. Noe fanges også opp 

gjennom kommunens befaringer i andre byggesaker. Ut over dette har ikke kommunen egen 

organisert virksomhet for å avdekke slike forhold (dette krever heller ikke loven). 

 

I brev av 11.09.2013 til KU redegjør kommunen kort for sitt system for oppfølging av tips om 

potensielt ulovlige boenheter. Revisjonen vil i det følgende beskrive systemet og rutinene mer i 

detalj.  

 

På bakgrunn av det kommunen beskriver som et stort omfang av innmeldte ulovligheter, mangelfull 

oversikt og oppfølging igangsatte kommunen i 2010 et prosjekt for å ”ta tak i” arbeidet med 

ulovlighetsoppfølging. Målene og oppgavene definert i prosjektet var ifølge prosjektplanen 

følgende:  

 

 Fremskaffe samlet oversikt over mottatte henvendelser om mulig ulovligheter i forhold til 

plan og bygningslovens regelverk 

 Gjennomgå ulovlighetssakene som er innregistrert, kategorisere disse og starte/videreføre 

behandling av prioriterte enkeltsaker 

 Utarbeide en helhetlig prosedyre (rutine) for oppfølging av enkeltsaker.  

Rutinene skulle angi mulige reaksjonsformer, ivareta formelle lovkrav, angi tidsfrister og inneholde 

nødvendige maler slik at oppfølgingen i fremtiden skulle bli så rask som mulig.  

 

Prosjektet hadde oppstart 13.09.2010 og skulle etter planen ferdigstilles innen utløpet av samme år 

(31.12.2010).  Grunnet det kommunen beskriver som en uventet økning i mengden tips, ble 

oppgavene i prosjektet først ferdigstilt høsten 2013.Tiden som skulle brukes blant annet til å bedre 

internkontrollen, ble ifølge prosjektleder brukt til å gjennomgå nye saker, sjekke matrikkel, 

kommunens eget arkiv, registrere sakene på riktig måte samt følge opp de alvorligste sakene. 

Arbeidet med å utarbeide rutiner, maler og registrering i saksbehandlingssystemet ePhorte ble 

derfor forsinket og ble først sluttført høsten 2013.  

 

Revisjonen fikk i mail av 20.11.2013 opplyst at følgende oppgaver nå er utført:  

 

 Det er fastsatt kriterier for å kategorisere sakene. 



 

 

 Det er utarbeidet en helhetlig prosedyre m/tilhørende arbeidsbeskrivelser og maler for 

oppfølging av ulovlighetssaker. 

 Sakene er registrert i saksbehandlersystemet ePhorte. Det er tatt i bruk funksjon i ePhorte 

for oppfølging av saker (OBS-dato) og det er tilrettelagt for søkemuligheter og rapporter. 

 Det er startet oppfølging av enkeltsaker.  

3.2.1 Kategorisering av ulovligheter 

Kommunen har utarbeidet en veileder for kategorisering av ulike former for avvik. 

Kategoriseringen brukes til prioritering av sakene. Det opereres med tre ulike kategorier: 

 

 U3: saker med alvorlige mangler som brannsikkerhet og rømningssikkerhet, flom m.m. 

 U2: ulovlige forhold men som ikke betegnes som kritiske, for eksempel bestemmelser i 

arealplan, dagslys, utsyn, universell utforming,  

 U1: boliger med bagatellmessige mangler som antas å kunne ettergodkjennes, som for 

eksempel romhøyde under norm, lydtekniske forhold, bodplass med mer.  

I følge veilederen bedømmes hvert avvik konkret før grad av alvorlighet fastsettes. Listen under 

viser hvilke type avvik det kan dreie seg om (listen er ikke uttømmende):  

 

 
 

Plassering i kategori avhenger ifølge veilederen av totalinntrykket. To-tre ”grønne” treff indikerer 

en plassering i U2 kategorien, mens tre elle flere gule indikerer en plassering i U3.  Avvik på HMS 

vurderes strengere enn andre typer avvik. I følge veilederen kan det også være nødvendig med 

befaring for å fastslå plasseringen.  

 

Revisjonen får opplyst (intervju 14.11.2013) at alle saker følges opp, men at alle saker ikke 

behandles like raskt. Prioriteringer foretas ut i fra en risikovurdering og de alvorligste sakene (U3) 

tas først.   

 



 

 

I redegjørelsen til kontrollutvalget (11.09.2013) blir det oppgitt at responstiden på oppfølging av de 

alvorligste sakene (U3) er ca. 2 uker. Det pekes på at sakene er ressurskrevende og saksgangen 

”kronglete”. Enkelte huseiere er lite samarbeidsvillige og engasjerer advokat til å føre sin sak. Det 

er eksempler på at saker kan versere i opptil ett år.  

 

I møte med byggesaksavdelingen i desember 2013 får revisjonen opplyst at det per medio desember 

er 5 slike alvorlige U3 saker under behandling.  

 

Sakene som er kategorisert som U1 og U2 prioriteres lavere. I redegjørelsen til kontrollutvalget 

pekes det på at en høyere prioritering av disse sakene vil gå ut over behandlingen av andre 

byggesøknader. Lederen for byggesaksavdelingen gir i møte med revisjonen uttrykk for at den 

ekstra ressursen avdelingen har fått vil bidra til at en del U2 saker vil bli ferdigbehandlet innen 

februar 2014.  

 

3.2.2 Prosedyre for oppfølging 

Kommunens rutiner for ulovlighetsoppfølging er i brevet til kontrollutvalget beskrevet som følger:  

 

 Tipsene registreres i saksbehandlingssystemet ePhorte
5
.  

 Sakene vurderes og kategoriseres så etter alvorlighetsgrad, jf. det som er sagt under forrige 

punkt. 

 Behandlingen av sakene gjøres ved at eier blir bedt om å redegjøre for det ulovlige forholdet 

og kommunen foretar ofte en befaring av bygget. Eier gis anledning til å søke om 

ettergodkjenning hvis det er mulig å gjøre bygningsmessige endringer som gjør boenheten 

lovlig.  

Revisjonen har mottatt skriftlig beskrivelse av prosedyrer i mer detalj. Her fremkommer videre 

(punkt 2) at saken skal tildeles saksbehandler ved opprettelse av første dokument. Av oversikten i 

ePhorte som revisjonen har mottatt fremgår at 25 saker mangler saksbehandler. De fleste av disse 

sakene er fra 2010.  

 

I punkt 3 fremgår at saken føres i restanselista, som ”forespørsel” med behandlingsfrist 4 uker.   

 

I rutinens punkt 5 skal man vurdere behov for tilbakemelding til tipser dersom tipser er kjent. 

Revisjonen får opplyst i møtet med kommunen 12.12.13 at tipser ikke alltid får tilbakemelding da 

de ikke betrakter tipser som part i saken. Vedkommende som står for majoriteten av tipsene til 

kommunen får ofte ikke tilbakemelding. I punkt 5 fremgår også at prioriterte saker skal videreføres 

umiddelbart. Det fremgår av intervju 12.12.2013 at med prioriterte saker menes U2 og U3. 

Videreføring innebærer at saken umiddelbart får en saksbehandler og behandling igangsettes. 

Kommunen tar kontakt med huseier (hjemmelshaver) og ber om en redegjørelse av forholdet innen 

frist. Dernest er videre saksgang avhengig av tilbakemelding. Revisjonen får opplyst at saksgangen 

og ev. bruk av sanksjoner følger gjeldende lovkrav. Kommunen benytter seg av de sanksjoner som 

loven tilsier som pålegg, tvangsmulkt, forelegg osv. Leder for byggesaksavdelingen peker på at det 

er strenge juridiske krav til prosessen i en ulovlighetssak og understreker at de er nøye med å følge 

                                                 
5
 I brevet til KU sto det også at tipsene registreres på en liste. Revisjonen har senere fått opplyst at dette ikke stemmer. 



 

 

rutinene. Erfaringen er at huseier kan møte med advokat og feil og mangler i saksbehandlingen kan 

forsinke saksbehandlingen betraktelig.  

 

3.2.3 Resultat av saksbehandlingen 

I følge kommunens redegjørelse til KU 11.09.2013 innebærer en ferdigbehandlet sak at boenheten 

enten:  

 

 tilbakeføres til opprinnelig og tidligere godkjent tilstand (ev. utleie opphører) 

 etter søknad til bygningsmyndighetene er det gjort bygningsmessige tiltak som gjør 

boenheten lovlig 

 det er gjort bygningsmessige tiltak som ettergodkjennes til eget bruk, men ikke til egen 

separat boenhet
6
 I følge rutinene bekreftes ulovlige forhold som tilbakeføres til opprinnelig 

status ved tilsyn/befaring. Det skrives også en tilsynsrapport.  

 

Revisjonen har ikke undersøkt selve behandlingen av sakene. Vi får imidlertid opplyst (i intervju 

12.12.2013) at ca. halvparten av de sakene kommunen har ferdig behandlet er avsluttet med vedtak 

om opphør av bruk/tilbakeføring (og opphør av utleie), og halvparten har fått vedtak om 

ettergodkjenning etter at avvik er rettet. Det kan gis dispensasjoner fra regelverket dersom avviket 

er av en slik art at det ikke er fare for liv og helse. Her legges faglig skjønn til grunn.  

 

Revisjonen får opplyst at mange boenheter som må avvikles til utleie får godkjenning som rom til 

eget bruk ettersom reglene her ikke er ”så strenge”. Boenheten blir da ikke godkjent som 

selvstendig boenhet (med mulighet for utleie og med en egen matrikkel) men som boligrom til eget 

bruk. Revisjonen har ikke undersøkt dette nærmere. 

 

Det er utarbeidet flere veiledere til bruk i vurderingen av avvik opp imot de kravene som stilles i lov 

og forskrift. Det er blant annet utarbeidet veiledere for vurdering av krav til rømningsveier, 

romhøyde og dagslys/utsyn.  

  

                                                 
6 Ettergodkjenning gjøres i henhold til Pbl. § 20-2 og SAK10 § 3-1 første ledd bokstav c)  

 



 

 

3.2.4 Antall ulovlighetssaker  

 

Tabellen under viser antall saker fordelt per ulovlighetskategori på to ulike tidspunkt, hhv. 

26.06.2013 og 15.10.2013. Opplysningene er mottatt fra kommunen og hentet fra 

saksbehandlersystemet ePhorte.  

 

 Mulig 

ulovlighet 

 

Mindre 

alvorlige 

mangler (U1) 

Ulovlig, 

men ikke 

kritisk (U2)  

Alvorlig 

(U3) 

Avsluttet Totalt
7
  

Pr. 

26.06.13 

18 10 164 11 63 266 

Pr. 

15.10.13 

20 12 163 12 66 

 

273 

 

Per 15.10.2013 var det totalt 273 ulovlighetssaker (for perioden 2010-2013), hvorav 94 ble 

registrert i 2010.   Tabellen viser at 66 av de 273 sakene er avsluttet, mens øvrige er fordelt på hhv. 

«mindre» alvorlige mangler, ulovlige, men ikke kritiske mangler og alvorlige mangler. Saker i 

kategorien «mulig ulovlighet» er saker som ennå ikke er gjennomgått og ev. kategorisert. 

 

Kommunen har tidligere opplyst at de til enhver tid har ca. 20 av de alvorligste sakene til aktiv 

behandling.   

 

Oppdaterte tall fra 21.01.14 viser følgende fordeling av saker:  

 

 Mulig 

ulovlighet 

 

Mindre 

alvorlige 

mangler (U1) 

Ulovlig, 

men ikke 

kritisk (U2)  

Alvorlig 

(U3) 

Avsluttet Totalt
8
  

Pr. 

21.01.14 

25 17 178 5 79 304 

 

Med tilføring av ekstra ressurser (ingeniør i 4 mnd. engasjement) er antall saker til aktiv behandling 

nå ca. 70 (opplyst i mail av 21.01.14).  Antall avsluttede saker er 79. Det er avsluttet 13 saker siden 

midten av oktober 2013, der i blant flere av de alvorligste sakene.  

 

3.3 Samarbeid med brannvesenet 
I følge plan- og bygningsloven kan kommunene samarbeide med andre offentlige myndigheter, som 

for eksempel brannvesenet om tilsyn og ulovlighetsoppfølging Skedsmo kommune har etablert et 

samarbeid med Nedre Romerike brannvesen. (Brannvesenet fører tilsyn etter brann- og 

eksplosjonsloven.)  

 

Utgangspunktet for samarbeidet var at både brannvesenet og kommunen som bygningsmyndighet 

mottok tips om mulige ulovlige boforhold. I tillegg til å gå sammen på tilsyn i de mest alvorlige 

sakene utveksler de to enhetene informasjon, diskuterer enkeltsaker og deler erfaringer. Leder for 

                                                 
 
8Totalt antall saker i perioden 2010-2013. 



 

 

forebyggende avdeling opplyser om at de planlegger et felles systemtilsyn rettet mot flerhus-eiere. 

Det er også planer om å gå mer systematisk til verks overfor de store aktørene i utleiemarkedet. 

 

Det avholdes minimum to møter i året hvor kommunens liste over ulovlighetssaker gjennomgås. 

Siste samarbeidsmøte i 2013 ble avholdt 12.12.13.  Det utarbeides også årlig en møteplan.  Plan for 

møter i 2014 er utarbeidet. I tillegg til møtene er det en muntlig avtale om kontakt pr. tlf. eller e-

post dersom det er behov for et felles tilsyn.  

 

Leder for forebyggende avdeling i brannvesenet beskriver samarbeidet som godt og ”stadig bedre”.  

Han roser også Skedsmo kommune for å ha tatt tak i utfordringene knyttet til ulovlig bruk av bolig, 

spesielt de alvorligste sakene, og mener de jobber systematisk og godt med dette. Han mener videre 

Skedsmo kommune prioriterer dette arbeidet høyere enn mange andre kommuner. Han er også 

fornøyd med måten kommunen følger opp tipsene som kommer fra brannvesenet på. 

 

Samarbeidet mellom etatene er ikke formalisert i avtaler eller lignende. Det føres ikke referat fra 

møtene. I følge leder i byggesaksavdelingen er det imidlertid godt kjent internt at de har et 

samarbeid. 

 

 

4 UTLEIE AV KOMMUNALE BOLIGER 
 

Kommunen er også selv boligeier og leier ut om lag 570 kommunale leiligheter. Som eier er det 

kommunens ansvar at boligene er godkjent i henhold til gjeldende regelverk.  

  

Det er boligavdelingen som er ansvarlig for innkjøp av boliger til kommunal utleie. For å sikre seg 

at boligene/leilighetene er godkjent i tråd med regelverket sjekkes ifølge leder i 

eiendomsavdelingen aktuelle kjøpsobjekt opp imot informasjon som er registrert i matrikkelen. Se 

nærmere om matrikkel under punkt 2.4.    

 

Eiendomsavdelingen er også ansvarlig for drift og vedlikehold av kommunens boliger. Revisjonen 

får opplyst at avdelingen har løpende fokus på sikkerhet med tanke blant annet på brann. Dette 

gjøres gjennom jevnlige el-tilsyn, kontroll av røykvarslere, brannslukningsapparat osv.  

 

I tillegg til å leie ut egne utleieboliger stiller kommunen garanti for utleie til vanskeligstilte i det 

private utleiemarkedet. Det er huseier som har ansvar for at boligen de leier ut er formelt godkjent 

for utleie. Kommunen bør likevel sikre seg at de som garantist påser at boligen er godkjent. 

Revisjonen får opplyst (mail fra boligkonsulent mottak, 12.12.2013) at både boligkonsulenter og 

veilederne i NAV rutinemessig sjekker med teknisk avdeling om de aktuelle boligene er godkjent. I 

teknisk avdeling sjekkes boligen så opp mot matrikkelen, ev. kommunens eget arkiv (opplyst i 

intervju med byggesaksleder og saksbehandler 12.12.2013). Revisjonen får opplyst at boligene 

veldig ofte ikke er godkjent og at det dermed ikke stilles garanti fra kommunens side. Kommunen 

erfarer at huseiere ofte stryker kravet om garanti/depositum og leier ut leiligheten likevel. Dette vil 

være forhold som ligger utenfor kommunens kontroll.   

 

Når det gjelder boliger som benyttes til flyktningeformål opplyser konsulenten i 

flyktningeavdelingen at det ikke undersøkes rutinemessig om boligene er godkjent. Dette gjøres kun 



 

 

i tilfeller hvor det er tvil om hvorvidt boligen er, eller ville ha blitt godkjent. Da kontaktes 

byggesaksavdelingen som gjør videre undersøkelser. Boligkonsulenten understreker at de er opptatt 

av at sikkerheten i disse boligene er i orden og at praksisen den senere tid har blitt strengere. Han 

kan imidlertid ikke utelukke helt at det ikke er boliger i kommunens ”portefølje” som ikke er 

formelt godkjent. I de tilfeller hvor det viser seg at boligen ikke er godkjent stilles ikke garanti 

informerer boligkonsulenten.  

 

 

5 INFORMASJON OG VEILEDNING OM REGELVERKET 
 

Det er den enkelte huseier som er ansvarlig for at boligen han leier ut er godkjent som utleiebolig. 

Selv om noen utleiere trolig bevisst omgår lovverket, må man kunne anta at enkelte også gjør det i 

god tro.  

 

I en utredning gjennomført av Leieboerforeningen på oppdrag for Husbanken
9
 pekes det på at 

regelverket som omhandler krav til boliger er komplisert og lite oversiktlig og kan være vanskelig å 

forstå for ”folk flest”.  Det hevdes at regelverket er spredt i lovgivningen og er preget av 

skjønnsmessige standarder som er vanskelige å forstå. Selv for personer som ønsker å omgjøre 

kjelleren til lovlig utleie-del kan dette by på problemer heter det i utredningen.  

 

Foreningen mener økt kunnskap og informasjon om regelverket vil kunne bidra til å gjøre det lettere 

å leie ut lovlig.  

 

Revisjonen mener det er viktig at kommunen bidrar med lett forståelig og lett tilgjengelig 

informasjon om de krav som stilles til utleie. Kommunen bør også ha informasjon om hvilke 

konsekvenser det kan ha å leie ut ulovlig, både for den enkelte leietager og for huseieren selv.  

 

Skedsmo kommune har tilbud om byggsaksvakt på dagtid. Hit kan innbyggerne ringe dersom de har 

spørsmål som vedrører byggesaker. Byggesaksvakten er åpen hver dag fra 08:00 til 15:00.  

 

Revisjonen mener at kommunens hjemmesider er en viktig kilde til informasjon. Inn under fanen 

tekniske tjenester har kommunen forskjellig type informasjon om byggeprosjekter.  

 

                                                 
9
 Utredning, Graverende leieforhold, 2011 



 

 

 
 

Revisjonen synes imidlertid det er utfordrende å finne frem til enkel og opplysende informasjon om 

hva som kreves hvis man som huseier ønsker å gjøre om kjelleren til en utleie-del, leie ut loftet, et 

rom i huset eller lignende.  

 

Revisjonen har gjennomgått flere kommuners nettsider og funnet flere gode eksempler på 

kommuner som har lett tilgjengelig og brukervennlig informasjon om emnet. Revisjonen mener 

Skedsmo kommune bør se på hvordan de kan bedre informasjonen på sine nettsider.  

 

 

6 REVISJONENS SAMLEDE VURDERING  
 

Kommunens formelle ansvar  

Både når det gjelder byggesaker og endringer i eksisterende bygg ligger ansvaret for tiltaket hos 

tiltakshaver (den person eller foretak et tiltak utføres på vegne av). Det kan derfor aldri bli snakk 

om et erstatningskrav mot kommunen dersom kommunen ikke oppdager ulovligheter.  

Kommunens ansvar er å følge opp kjente ulovligheter, mens det er huseiers ansvar at boligen er 

godkjent i tråd med regelverket (dette er redegjort for under pkt. 2.1 og 2.2).  

 

Kommunens kontrollsystem 

Kommunen har fra og med høsten 2013 etablert et skriftlig kontrollsystem som ivaretar 

oppfølgingsplikten etter § 32-1. Det er utarbeidet rutiner, veiledere og maler til bruk i vurderingen 

av avvik opp imot kravene i lov og forskrift. Det er også utarbeidet en prosessmodell som illustrerer 

saksgangen og bruk av sanksjoner i tråd med lovverket. Sakene er også registrert i 

saksbehandlingssystemet ePhorte, mens det tidligere kun var registrert på en liste. Brannvesenet på 

Nedre Romerike har opplyst at det varierer hvor mye fokus de ulike kommunene har på 

ulovlighetsoppfølging. Skedsmo er ifølge brannvesenet en av kommunene som har ”tatt tak i” dette 

arbeidet. Etter revisjonens vurdering synes kommunens internkontroll på området nå å være 

tilfredsstillende. Revisjonen mener det nå er viktig at rutinene følges for å sikre lov-etterlevelse, 

fremdrift og likebehandling av sakene.   



 

 

 

Revisjonen har fått opplyst at alle tips og all informasjon om potensielt ulovlige forhold følges opp, 

men at kommunen prioriterer de alvorligste sakene, spesielt U3 sakene. Saker som defineres som 

mindre alvorlige/ikke kritiske prioriteres lavere. Det er etablert et samarbeid mellom kommunen og 

brannvesenet om tilsyn og oppfølging i de alvorligste sakene, noe som er positivt.  For å styrke og 

synliggjøre samarbeidet både utad og innad i organisasjonene mener revisjonen det kan være en 

fordel å inngå en skriftlig samarbeidsavtale med forankring i ledelsen.  

 

Omfanget av saker 

Skedsmo kommune selv beskriver omfanget av sakene som stort og økende. Tilbakemeldingen fra 

andre kommuner revisjonen har vært i kontakt med er også denne; tips og varsler om ulovligheter 

har økt og sakenes karakter blir stadig mer alvorlig.  

 

Skedsmo kommune har opplyst at de prioriterer de alvorligste sakene og at mindre alvorlige saker 

har blitt nedprioritert.  Siden 2010 har kommunen alt i alt ferdigbehandlet 66 av totalt 273 saker. 

Dette utgjør i snitt ca. 17 saker i året.  Om lag 90 saker på restanselisten (per 15.10.2013) er 

registrert i 2010. Kommunen ansatte i november 2013 en person i engasjement. Kommunen gav 

uttrykk for forventinger om at dette vil bidra til å redusere restanselisten betraktelig. Siden 

15.10.2013 har kommunen avsluttet i alt 13 saker, der i blant 7 av de alvorligste sakene. Men med 

tilsig av stadig nye tips (og bedre rutiner), har restanselisten ikke minket, men økt.  

 

Kommunens ansvar som huseier og garantistiller 

Ved kjøp av boliger til kommunal utleie har kommunen rutiner som sikrer at boligen som kjøpes er 

godkjent for utleie. NAV kommune stiller i mange tilfeller garanti for husleie til vanskeligstilte. Det 

varierer mellom avdelinger i hvilken grad det undersøkes om boligen har de nødvendige 

godkjenninger. Boligkonsulenter/veiledere i NAV sjekker etter hva revisjonen har fått opplyst 

rutinemessig at godkjenning er på plass. I flyktningeavdelingen praktiseres slike rutiner bare delvis. 

Revisjonen mener NAV kommune bør utarbeide felles rutiner for alle avdelinger slik at man sikrer 

seg at boliger kommunen enten stiller garanti for, eller betaler depositum for, faktisk er godkjent. 

Dette vil bidra til å sikre at kommunen ikke kommer i den situasjon at de garanterer for husleie i 

tilfeller hvor boliger/leiligheter ikke er godkjent. 

 

Viktigheten av informasjon 

Revisjonen mener det er viktig at kommunen informerer godt ut mot innbyggerne om hvilke krav 

og regler som gjelder for utleie av kjellerleiligheter, loft og generelt ved bruksendring. Kommunen 

har en byggesaksvakt som er åpen daglig og hvor innbyggerne kan få svar på de spørsmål de måtte 

ha. I tillegg finnes noe informasjon på kommunens nettsider.  Revisjonen mener imidlertid 

kommunen bør se på hvordan egen informasjon på nettet om krav til utleie formidles til 

innbyggerne og vurdere om det kan gis på en lettere forståelig og brukervennlig måte. God og lett 

tilgjengelig informasjon vil kunne bidra forebyggende og til at flere søker om bruksendring der det 

er påkrevd. Det kan også virke forebyggende om kommunen informerer, enten i media, eller på 

andre måter om sitt arbeid med ulovlighetsoppfølging og at dette nå har fått økt fokus. 

  



 

 

 

VEDLEGG 
 

Horten kommune 

 Kommunen har ansatt egen ”husdetektiv” med oppdrag å følge opp tips og varsler om ulovlige 

forhold ved utleieboliger i Horten. Engasjementet har en varighet på 18 mnd.  

 Engasjementet ble opprettet etter et vedtak fattet av hovedutvalget for bygg, regulering og 

næring i 2012. Bakgrunn for vedtaket var blant annet at kommunen hadde et etterslep på slike 

saker. Tips og bekymringsmeldinger var tidligere blitt skrevet ned på en liste, men kommunen 

hadde liten kapasitet til å følge opp.  

 Oppfølgingen baserer seg hovedsakelig på innkomne tips.  

 Kommunen opplyser om at de har skriftlige rutiner og maler for arbeidet. 

 De har ikke et systematisk samarbeid med brannvesenet om tilsyn.  

 Kommunen har en egen byggesakstelefon som folk kan ringe hvis de har spørsmål. Informasjon 

finnes også på kommunens nettside (informanten gir uttrykk for at hjemmesiden kunne vært 

bedre, men at det er et ressursspørsmål) 

 

Sarpsborg kommune 

 Kommunen har i mange år fått mange tips og henvendelser om ulovlig boenheter (mange av 

tipsene kommer fra en og samme person). 

 Inntil for 3 år siden ble tips og henvendelser kun ført på et exel-ark ettersom det var lite 

kapasitet til å følge opp. 

 I 2010 begynte kommunen å registrere alle tips om ulovlig utleie i kommunens 

saksbehandlersystem på ordinær måte. Det var et ønske om å prioritere saksområdet og gjøre 

det mindre sårbart.  

 Samme år ble det vedtatt å opprette en stilling med hovedfokus på ulovlig utleie. Spesielt var 

det viktig å sørge for at kommunen selv ikke leide ut ulovlig. Disse sakene ble tatt først.  

 I dag har kommunen et nært samarbeid med NAV som stiller garanti for en rekke leiligheter. 

Rutinen er at NAV kontakter byggesaksavdelingen for å sjekke at leiligheten som skal leies ut 

er godkjent før de stiller garanti.  

 Kommunen har til sammen ca. 700 saker som de nå jobber med 

 Bare i 2013 mottok kommunen 150 nye saker (per 1. nov 2013) 

 Kommunen har følgende rutine når det kommer inn tips:  

o Det sendes ut brev hvor huseier blir bedt om å redegjøre for forholdet 

o Kommunen kommer på befaring hvis brevet ikke besvares. Regningen for befaringen 

sendes huseier. 

 Dersom boligen leies ut ulovlig har utleier 3 alternativer: 1) at utleie opphører 2) de nødvendige 

tiltak gjøres, og det søkes kommunen om godkjenning 3) sanksjoner trer i kraft. 

 Kommunaldirektøren peker på betydningen av tilsyn både av preventive hensyn og at det har 

ringvirkninger til andre ulovligheter, svart arbeid, innbetaling av skatt med mer.  

 

 

 



 

 

Stavanger kommune 

 I forbindelse med omtaksering av boliger i Stavanger kommune (hvor alle boliger skulle få 

tildelt ny adresse) fant kommunen mer enn 1600 utleieenheter som ikke var godkjent. På samme 

tid hadde det vært branner flere andre steder i landet. Politikerne i kommunen vedtok derfor å gå 

disse boligene nærmere etter i sømmene for å sikre at det var trygge og gode boliger.  

 ”Prosjekt ikke godkjente leiligheter” ble igangsatt i 2010. Prosjektet skulle ha 2 års varighet, 

men pågår ennå, blant annet på grunn av uenighet om hva som skal kunne gis dispensasjon fra 

regelverket.  

 Etter hva revisjonen forstår har det vært uenighet mellom administrasjon og kommunestyre 

vedrørende vedtak om «amnesti» for visse typer av avvik i etablerte leiligheter. Det har også 

vært uenighet om dispensasjon skal være tidsbegrenset eller på ubestemt tid. Administrasjonen 

mener kommunestyrets vedtak om ikke å forfølge disse sakene medfører at man ser helt bort fra 

byggesaksreglene og signaliserer at det ikke er nødvendig å søke om tillatelse på forhånd. 

(Kilde: Hus & Bolig 11.04.2013, Aftenbladet.no 22.08.2012, telefonsamtale med kommunen 

01.11.2013)  

 Nye tips om ulovligheter blir ivaretatt av det ordinære tilsynet i byggesaksavdelingen i 

kommunen.  

 

 

 

 

 

 


