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Trondheim, 17. september 2g2g +a7 73 87 12 00

VEDRØRENDE SVEPLASSVEIEN

Det vises til tidligere korrespondanse med advokat Mathias Baugerud i saken, samt deres siste brev

av 22. april2020.

Advokat Mathias Baugerud har på forespørsel orientert oss om at han ikke lenger rePresenterer deg

i sakery og at videre korrespondanse skal stiles til deg direkte'

Det bes i brevet om at kommunen redegjør for i) egen bruk av veien, samt i) hvor mange kommunen

har <gitt lov" til å bruke veien.

Frosta kommune bruker ikke den aktuelle veistrekningen. Hva gjelder kommunens bruk av veien er

det tidligere vist til behovet for ett årlig tilsyn av en pumpekum. Kommunen har derimot

tilstrekkelig tilgang til denne kummen fra den del av veien som ligger på kommunal grunn.

Hva gjelder tillatelse til bruk av veiery er det Frosta kommunes oppfatning at dette er en sak mellom

grunneier og brukere av veien. Det vises i denne forbindelse til det som tidligere er redegjort for

med hensyn til veirett og eierskap til vei-anlegget bl.a. i vårt brev 9. november 2017. Det er

kommunens oppfatning at du som eier av gnr/bnr. 671L4 <Sveplasseno har en tinglyst bruksrett til
den aktuelle veiery men ikke noen eiendomsrett til vei-anlegget. Videre at eier av Sveplassery verken

i dag eller på tidspunkt for etablering av hytte-veiery hadde noen rettigheter til veien eller vei-

anlegget som foranlediget innhentet samtykke før andre kunne få tilsvarende veirett. Dette vil være

en sak mellom grunneier og brukere av veien.

Kostnadene til fremtidig vedlikehold av veien bør fortrinnsvis løses gjennom opprettelse av et

veilag mellom brukerne av veien jf. veglova S 53-54.

Brukerne av veien oppfordres med dette til å etablere kontakt om opprettelsen av et slikt veilag.

Med vennlig hilsen
Arntzen de

Thea Tørstad

advokat

Advokatfirma AS

OSIO . STAVANGER. TRONDHEIM
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Kjell Hernes                                                                                                                                                        22.04.2020  
Haugmannsveien 14 
0586 Oslo 
 
 
Frosta kommune 
Fånesvegen 1 
7633 Frosta 
 
 

Sveplassveien 
 
Det vises til brev av 27.02.2020 fra advokat Thea Tørstad på vegne av Frosta kommune. Videre vises til redegjørelse fra 
TOL´s enhetsleder i sak 15/4966 fra kontrollutvalgsmøte 26.02.2020. 
 
Skrivene viser at det som syntes å være utredet og klarlagt i løpet av 2017-2018 i korrespondansen mellom Frosta 
kommunes advokat og min advokat om Sveplassveien er satt til side, og at det nok en gang kommer uttalelser om eierskap 
og bruksrettigheter som må oppfattes som meget merkelige og uriktige. 
 
Denne saken har pågått siden 1989, og historikken er til stor del beskrevet i adv. Berghs brev av 04.04.2018 til kommunens 
advokat, Egil Bergem. Videre i mitt brev til kontrollkomiteen av 13.11.2018.  
 
For oversiktens skyld vil jeg imidlertid oppsummere kommunens saksbehandling som har resultert i dagens situasjon. 
 

1989-1994 Reguleringsplaner - bygging av hyttevei uten byggetillatelse 
På vegne av 5 hytteeiendommer fra 1960-tallet la Frosta kommune fram to private reguleringsendringer av regulert 
friområde Moksnesåsen. Hensikten var å gi mulighet til å anlegge bilvei gjennom friområdet fra hytteeiendommene. 
Hytteveien var tenkt tilknyttet privat vei Sveplassveien, og derved etablere veiforbindelse til offentlig vei i Moksnesåsen 
boligfelt. Adkomsten til hyttene var fra før av en kommunalt anlagt sti fra parkeringsplasser i boligfeltet. 
 
Sveplassveien (veilegemet) eies av Sveplassen (67/14), og veigrunnen av Moksnes østre (67/2). 
 
Første reguleringsendring ble lagt fram i 1989, og vedtatt av bygningsrådet s.å. Den andre ble behandlet første gang i 
bygningsrådet 05.07.1990 med høringsperiode 15.07.1990-15.08.1990. Behandlet andre gang i bygningsrådet 05.11.1992, 
og endelig godkjent i kommunestyret 02.02.1993. 
 
I forbindelse med den første reguleringsendringen ble det klart for kommunen og hytteeierne at en forutsetning for å 
benytte Sveplassveien var en avtale med eier av veien. I den forbindelse utarbeidet kommunen en avtaletekst som var 
meget gunstig for Sveplassen, alt fremtidig vedlikehold av den aktuelle delen av Sveplassveien skulle påligge hytteeierne. 
 
Jeg var innstilt på å underskrive avtalen i den fremlagte formen, eventuelt med små justeringer. Bygningssjefen ba 
hytteeierne ta kontakt med meg for underskrift, hvilket hytteeierne ikke gjorde. I juli 1990 la bygningssjefen fram den andre 
reguleringsendringen, begrunnet med den uriktige påstanden at jeg ikke ville undertegne avtalen. 
 
I motsetning til den første reguleringsendringen hadde den andre ikke med formuleringer om at forutsetningen for å sette i 
gang byggingen av hytteveien var underskreven avtale med meg. Av saksframlegget går det fram at grunneieren til 
Sveplassveien hadde sagt seg villig til å overdra veigrunn til kommunen. Det har ikke fremkommet noe som tilsier at 
sistnevnte medfører riktighet.  
 
I høringsperioden juli/august 1990 ga kommunen tillatelse til at hytteeierne kunne bygge hytteveien, og å ta i bruk 
Sveplassveien.  
 
Ovennevnte viser at kommunen satte til side en rekke krav i plan- og bygningsloven. Den fremlagte reguleringsplanen, som 
angivelig skulle danne grunnlag for muligheten til å anlegge hyttevei, var kun på høring og derved ikke vedtatt. Det skjedde 
først i 1993. Jeg var ikke innsatt i plan- og bygningsloven på den tiden, derimot må kommunens plan- og bygningsavdeling 
ha kjent til elementære forhold i nevnte lov, nemlig at et tiltak som dette forutsetter byggesøknad, og ikke kan iverksettes 
før byggetillatelse foreligger. Byggetillatelse ville ha betinget avtale med meg om bruk av Sveplassveien.  
 
I perioden fram til 1993 ble det fra min side klaget på, og stilt spørsmål om kommunens fremgangsmåte. Jeg viste også til at 
en mulig minnelig løsning kunne være at kommunen tok over Sveplassveien mot at den ble utbedret. Det med utbedring av 
veien henger sammen med at den i et parti var meget bratt, og lite egnet som helårsvei. Planer om å utbedre veien er 
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omtalt i kommunens saksframlegg til den første reguleringsendringen i 1989. Bygningssjefen lovet i brev av 27.06.1992 å 
foreslå overfor bygningsrådet at kommunen skulle bekoste nevnte utbedring. Ingen dokumentasjon tilsier at dette har vært 
behandlet i bygningsrådet. 
 
Etter en rekke purringer fra min side med hjelp fra Sivilombudsmannen, kom reguleringsendringen endelig til behandling i 
kommunestyret, og ble enstemmig vedtatt 02.02.1993. Det var tilstrekkelig dokumentasjon i saken til at kommunestyret 
måtte ha forstått at den fremtidige veibyggingen som det skulle fattes vedtak om, var gjennomført flere år i forveien, og til 
og med i høringsperioden for reguleringsendringen. Videre at det ikke forelå byggesøknad og godkjent byggetillatelse.  
 
Jeg påklaget vedtaket. Min klage gikk i hovedsak ut på at hytteveien kunne legges i en annen trace enn den valgte. Det 
hører med til saken at kommunen i 1989 hadde tegnet inn en alternativ trace som medførte at hytteveien kunne tilknyttes 
kommunevei 133 i boligfeltet uten å berøre Sveplassveien.  
 
Formannskapet tok ikke klagen til følge, og klagen ble sendt Fylkesmannen for endelig avgjørelse.  
 

1995-2009 Fylkesmannen -  forventet ekspropriering - utbedring av veien 
I brev av 08.09.1995 avslo Fylkesmannen anken med begrunnelse av at den valgte traceen veiteknisk var den beste.  

 
Fylkesmannen fant det imidlertid på sin plass å kommentere kommunens saksbehandling selv om ikke det var det klagen 
gjaldt, og viste til at bestemmelser om privatrettslige avtaler ikke kan tas med i en reguleringsplan. Det betyr at slike 
formuleringer ikke er gyldige, og videre at reguleringsplanen ikke er bestemmende med hensyn til bruken av Sveplassveien. 
 
Fylkesmannen viste også til at en reguleringsplan i seg selv ikke gir rettigheter til tiltak på annenmanns grunn, det betinger 
ekspropriering. Fylkesmannen oppfattet at formålet med reguleringsplanen (1993-versjonen) var å skaffe kommunen 
hjemmel for å sikre hytteeierne rett til å benytte Sveplassveien. Fylkesmannen uttalte at dette kunne oppnås ved at 
kommunen i ettertid kunne ekspropriere bruksrett/eiendomsrett til veien for å kunne gjennomføre reguleringsendringen.  
 
Fylkesmannen bemerket også at anleggelse av vei vil være et meldepliktig tiltak (søknad om byggetillatelse) i henhold til 
plan- og bygningsloven. Byggetillatelse, som i sin tur betinget avtale om bruk av Sveplassveien, var som tidligere nevnt ikke 
på plass.  Det betyr at byggingen av hytteveien, og hytteeiernes bruk av Sveplassveien manglet lovlighet, og det er fortsatt 
situasjonen 30 år etterpå.     
 
Etter Fylkesmannens rettledning av Frosta kommune med hensyn til forståelse av plan- og bygningsloven, var det å forvente 
at kommunen ville ekspropriere Sveplassveien. Alt lå til rette og var tilsynelatende planlagt for en ekspropriering. Dette ved 
at reguleringsgrensa var flyttet til å omfatte Sveplassveien i den siste reguleringsendringen (1993). Bygningssjefen hadde til 
og med fjernet benevnelsen privat om Sveplassveien i saksframlegget. 
 
Da det ikke kom noen signaler fra kommunen om ekspropriering, etterlyste jeg dette. Svarene jeg fikk var intetsigende, ved 
et tilfelle svarte bygningssjefen: Reguleringsplanen sier hva som kan gjøres, ikke hva som skal. 

 
Etter at 10-årsfristen for ekspropriering var overskredet, måtte jeg innse at kommunen var lite interessert i å overta veien. 
Et annet forhold som ble mer og mer aktuelt var den tidligere omtalte utbedringen av den bratte stigningen opp mot 
boligfeltet. Utbedringen ble foretatt i 2007/2008 i egen regi, og i forkant av det ble hytteeierne påmint om at de ikke hadde 
noen som helst veirett med hensyn til Sveplassveien. De ble bedt om å ta dette opp med kommunen med tanke på en 
kommunal overtakelse. 

 
2010-2016 Planer om overtakelse av Sveplassveien – kommunestyret vedtar å ikke overta 
Sommeren 2010 la rådmannen fram et forslag for formannskapet om å overta 80 m av Sveplassveien. Av sakspapirene går 
det fram at også kommunen benytter Sveplassveien og hytteveien for adkomst til en kommunal pumpestasjon. Videre at 
intensjonen med reguleringsendringen «synes å være at kommunen har planlagt å overta veiarealet som ligger innenfor 
planområdet». Det med kommunens bruk av Sveplassveien hadde vært mistenkt lenge, og ble nå bekreftet. 
 
Videre gikk det fram av saksframlegget at vedlikeholdskostnadene for den aktuelle delen av Sveplassveien ble estimert til 
kr. 2500-3000 per år. Ved å ha trenert en overtakelse av Sveplassveien i mange år, hadde kommunen på den måten kunnet 
spare et betydelig beløp i vedlikehold. 
 
Da formannskapet ble kjent med at verken grunneieren (67/2), eller eieren av veilegemet (67/14) var orientert om 
rådmannens planer, ble saken vedtatt utsatt for befaring og avtaler.   
 
Rådmannen etterkom ikke vedtaket om befaring og avtaler, og sommeren 2011 sendte jeg en skriftlig henvendelse til 
kommunen, og etterlyste en oppfølging av vedtaket året i forveien. 
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Svaret fra kommunen i okt. 2012 viste at kommunen kunne tenke seg å overta Sveplassveien, og til og med opparbeide en 
snuplass i tilknytningspunktet Sveplassveien/hytteveien. Det med snuplass var en god ide ettersom det ville gi en praktisk 
avslutning på Kv 133, og få til en langt bedre veiteknisk tilknytning Sveplasssveien/hytteveien. Av brevet gikk det også fram 
at kommunen var usikker på Sveplassens eierskap til Sveplassveien (veilegemet). 
 
For å bekrefte eierskapet til veilegemet ble det i febr. 2013 tinglyst en heftelse på 67/2 som entydig stadfestet at 
veilegemet til Sveplassveien tilhører Sveplassen (67/14). Dette ble medelt kommunen per brev i mars 2013.  
 
Kommunen besvarte ikke ovennevnte brev, og tidlig i 2015 tok jeg kontakt med et medlem av formannskapet som hadde 
vært med på å utsette saken i 2010. 
 
Dette resulterte i at rådmannen tok kontakt våren 2015, og etter en del om og men ble det avtalt at rådmannen skulle 
invitere til møte etter ferien for forhandlinger om kommunal overtakelse av Sveplassveien. Jeg gjorde oppmerksom på at 
mitt krav ville være godtgjørelse for utbedringen 2007/2008 omregnet til 2015 verdi. Kommunen tilbød gratis advokathjelp, 
hvilket jeg sa nei takk til ettersom jeg mente at en avtale om overdragelse av en liten grusvei skulle være en enkel sak. 
 
Det kom ingen invitasjon fra rådmannen. For å få fortgang i saken oversendte jeg kommunen et tilbud fra Frent som hadde 
beregnet utbedringskostnaden per meter vei.  
 
Rådmannens svar på dette var å legge fram en sak for formannskap og kommunestyre som gikk ut på å ikke overta 
Sveplassveien. Begrunnelsen var at beløpet som rådmannen hadde regnet seg fram til var for høyt. Videre viste rådmannen 
til at reguleringsplanen fra 1989 hadde bestemmelser om bruken av Sveplassveien, og i saksframlegget var det utbrodert 
om bestemmelser, avtaler og veilag.  
 
At en kommune gjennom en reguleringsplan kan gi en part privatrettslige rettigheter på bekostning av en annen part har 
ikke med virkeligheten å gjøre. Privatrettslige bestemmelser kan ikke tas inn i en reguleringsplan, blir det gjort, er ikke 
bestemmelsene gyldige. Dette er klart og tydelig redegjort for i Fylkesmannens brev fra 1995. Se videre vedlagte uttalelse 
fra adv. Matias Baugerud.   
 
Til møtet i kommunestyremøtet 03.11.2015 var det som vedlegg til saksframlegget flere dokumenter, bl.a. Fylkesmannens 
brev fra 1995, som viste til det motsatte av hva rådmannens påstod om at en reguleringsplan var kan være bestemmende 
for privatrettslige forhold. 
 
Ved behandlingen i kommunestyremøtet var det fra kommunemedlemmene ingen innvendinger eller spørsmål om de 
tidligere vedtak som angivelig legaliserte kommunens og hytteeiernes bruk av Sveplassveien. Heller ikke om rådmannens 
forklaring om «bestemmelsene» som angivelig tillot fortsatt bruk av Sveplassveien.  
 
Kommunens bruk av Sveplassveien var tydeligvis ikke omfattet av «bestemmelsene», men det medførte intet problem for 
av saksframlegget fremgår det: Frosta kommune har en slamstasjon i området, men det er ikke slik at dette automatisk 
medfører at kommunen skal kjøpe seg rettighet for å komme til denne. Vi vil påberope at Frosta kommune har adkomstrett 
til denne gjennom hevdvunnen rett.    
 
Kommunestyret vedtok rådmannens framlegg enstemmig med et tillegg om at kommunen skulle initiere møter med 
impliserte.  
 
Jeg anket kommunestyrets vedtak med forslag til vedtak: Kommunen erverver ikke den aktuelle vegparsellen i Moksnesåsen 
boligfelt. Kommunen gjør de nødvendige tiltak for at kommunen selv og hytteeierne slutter å bruke nevnte veg. 
Kommunestyret avslo den 01.03.2016 enstemmig mitt forslag. Hadde kommunestyret derimot vedtatt mitt forslag kunne 
kommunen vært ute av saken, og det helt uten kostnader. 
 
Som nevnt i mitt brev til kontrollutvalget av 13.11.2018 er ingen av de to kommunestyremøtene, slik jeg kan forstå det, 
tilgjengelige i kommunens videoopptak av kommunestyremøter.  
 
 

2017-2020 Advokatutredning – forhandlinger – kommunen avbryter dialog om overtakelse  
Rådmannen fulgte ikke opp vedtaket fra kommunestyremøtet av 03.11.2015 om «møter for impliserte». 
 
For meg fortonte situasjonen seg mer låst enn noen gang ettersom kommunestyrets vedtak betydde at kommunen verken 
ville slutte å bruke Sveplassveien, eller å overta den.    
 
Jeg har flere ganger i årenes løp gjort kommunen oppmerksom på at bruk av Sveplassveien betinger kommunal overtakelse. 
Videre har jeg gjort oppmerksom på at jeg har hjemmel til kunne stenge veien for motorisert ferdsel i henhold til 
friluftsloven § 4. Hytteeierne er også blitt gjort oppmerksom på at de ikke har veirett. 
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Å stenge en vei for en kommune, som opptrer som om den har hjemmel for å bruke den, er en vidtrekkende handling. Jeg 
fant det derfor formålstjenlig å engasjere advokat. I januar 2017 tok advokat Katrine Bergh i advokatfirmaet Aurlien Vordahl 
& Co på seg oppdraget med det formål å komme fram til en løsning.  
 
I brev av 23.02.2017 stilte adv. Bergh to spørsmål til kommunen: 1. Det rettslige grunnlaget for byggingen av hyttevei til 
knyttet Sveplassveien i 1990?  2. Hva er det rettslige grunnlaget for bruk av Hernes vei, Sveplassveien?  Videre foreslo adv. 
Bergh at saken kunne finne sin løsning ved at kommunen overtok veien. 
 
Over et år og kr. 100 000 i advokatkostnader senere tilbyr kommunen minnelig løsning, og forhandlinger med tanke på å 
overta Sveplassveien ved å gi vederlag for utbedringen i 2007/2008. Videre ved å dekke mine advokatkostnader.  
 
Vedrørende de to spørsmålene om hjemmel, så kan jeg ikke se at konklusjonen på brevvekslingen advokatene imellom 
betyr noe annet enn at Frosta kommune ikke hadde eller har hjemmel til å gi hytteeierne (og seg selv) noen som helst 
rettighet vedrørende Sveplassveien. 
 
Når det gjelder å bygge en vei så betinger det byggesøknad og nabovarsel. Det ville i dette tilfellet ha medført at jeg kunne 
ha kommet med innsigelser. Jeg ville ha vist til at avtale med hjemmelshaver til Sveplassen var nødvendig ettersom all 
ferdsel på hytteveien medfører videre ferdsel på Sveplassveien. Videre ville jeg ha fått mulighet til å kommentere traceen, 
og i den forbindelse ha kunnet foreslå en langt bedre veiteknisk tilknytning til Sveplassveien.  
 
Det kommunalt eide arealet hytteveien ligger i er et friområde, og har status som statlig sikret friområde. Det er grunn til å 
tro at tiltak i nevnte område ville medføre krav om søknad fra kommunen til staten (ved det som i dag heter 
Miljødirektoratet), sannsynligvis skulle det ha vært gjort allerede i forbindelse med reguleringsendringene. 
 
Det kan også nevnes at for det omtalte friområdet hvor hytteveien er anlagt, fikk Frosta kommune i 1980 registrert en 
tinglyst heftelse med ordlyden: Benyttes kun til friluftsformål.  
 
Det kan synes som om et velkjent sitat fra den gamle Frostatingsloven har hatt dårlige kår på Frosta i den senere tid. 

 
Varsel om ulovlig tiltak – kommunens plikter i den forbindelse 
Når det gjelder ulovlige tiltak i henhold til plan- og bygningsloven, så omhandler kapittel 32 i nevnte lov 
ulovlighetsoppfølging. Kommunen skal avklare ansvarsforholdene i slike saker, og ta stilling til konsekvenser så som 
tilbakeføring av naturinngrep. Kommunen plikter å sørge for at forholdet blir brakt i samsvar med plan- og bygningsloven.     
 

Advokatkostnader 
I denne saken kunne advokatkostnadene ha vært svært små. Det ved at kommunen fra første stund i 2017 hadde erkjent at 
kommunen ikke hadde hjemmel verken for å tillate hytteeiernes bruk av Sveplassveien, eller å bygge hytteveien i det 
kommunale friområdet. 
 
Størstedelen av advokatkostnadene for min del beror på å imøtegå en meningsløs påstand fra kommunens side om at det 
var Moksnes østre (67/2) som eide veilegemet i 1990, og derved kunne gi aksept for bruk av Sveplassveien. Meningsløst og 
bortkastet ettersom det til slutt viste seg at kommunen ikke kunne vise til eller dokumentere at det var gitt aksept. Dette 
fordi 67/2 aldri har gitt kommunen aksept for bruk av Sveplassveien, naturlig nok ettersom 67/2 ikke anså seg å være eier 
av veilegemet. Kommunen må nødvendigvis hele tiden ha visst at det ikke eksisterte noen avtale. 
 
Eierskapet i 1990 var således av mindre interesse. Det kan allikevel nevnes at eier av Moksnes østre (67/2) i 1990, og eier 
før det, begge har uttrykt at veilegemet til Sveplassveien tilhører Sveplassen, se vedlegg til brev av 04.04.2018 fra adv. 
Bergh. Som kjent er Sveplassens eierskap til veien stadfestet i tinglyst erklæring i 2013. 
 
Det hører med til saken at min advokat også måtte bruke tid på å argumentere overfor motparten om at ordet eierrett i 
ovennevnte tinglyste erklæring betyr eierrett og intet annet.  
 
Som nevnt ba kommunen i 2018 om en minnelig løsning, og forhandlinger om overtakelse av den aktuelle delen av 
Sveplasveien. Kravet fra min side var det samme som i 2015, at kommunen dekket utbedringskostnadene for veien som var 
utført i 2007/2008, omregnet til 2015-verdi. Videre at kommunen dekket mine advokatkostnader i saken. Vedrørende 
advokatkostnader så ble det fra min side bedt om dekning for disse kostnadene for allerede påløpte og fremtidige 
advokatkostnader, se brev fra adv. Nils Jørgen Vordahl av 30.08.2017. 
 
Det ble mange runder advokatene imellom ettersom kommunen var motvillig til å imøtekomme mine krav, dog ble det 
enighet om selve godtgjørelsen for utbedringen av veien. Dette ble rundet av nedover til kr. 70 000. En ytterligere 
kostnadsdrivende faktor med hensyn til advokatkostnadene var at kommunens advokat i mange tilfeller ikke besvarte 
henvendelser fra min advokat før etter gjentatte purringer, også purringer advokater imellom betyr penger. 



 

5 
 

 
Det kan nok en gang nevnes at kommunen i 2015 kunne ha overtatt Sveplassveien helt uten advokatkostnader. Hadde 
Frosta kommune opptrådt i henhold til plan- og bygningsloven i 1990, kunne Sveplassveien for ettertiden ha vært 
kommunen uvedkommende.  
 
Sommeren 2019 var advokatkostnadene kommet opp i nesten kr. 150 000, og min advokat fant det nødvendig å opplyse 
kommunens advokat om det. Det ble bedt om en garanti for advokatkostnader begrenset oppad til kr. 170 000, se e-post av 
28.06.2019. 
 
Etter ytterlige purringer kom svaret i form av brev av 27.02.2020 fra kommunens advokat. Av brevet går det fram at 
kommunen har vært tydelig på at Hernes aldri har hatt eiendomsrett til veien. Det kan fortone seg merkelig at kommunen 
etter dette utsagnet ikke meddeler hvem kommunen mener er eier av Sveplassveien (veilegemet). Videre går det fram av 
nevnte brev at kommunen har kommet til at det ikke er ønskelig å oppretthold dialogen med Hernes med sikte på å overta  
veien. 
 

Frosta kommune blir bedt om å avslutte bruken av Sveplassveien, eller bringe saken inn for retten 
Som det har blitt gjort klart flere ganger i årenes løp: Dersom kommunen ikke overtar Sveplassveien må kommunen og de 
som kommunen har gitt «lov» til å benytte veien, avslutte bruken. Respekterer ikke Frosta kommune dette, bes kommunen 
bringe saken inn for tingretten ved å fremme søksmål om veirett for seg og sine.  
 

Godtgjørelse for vedlikehold 
Veier behøver kontinuerlig vedlikehold, så også Sveplassveien. Et slikt vedlikehold har en verdi, og i 2010 anslo rådmannen 
vedlikeholdskostnaden for den aktuelle delen av Sveplassveien til kr. 2500-3000 per år.  
 
I tilbudet til Frosta kommune om å overta Sveplassveien ble det kun bedt om et vederlag for utbedringen i 2007/2008, og 
ingenting for tidligere opparbeidelse og utbedringer. Heller ikke noe for vedlikeholdet for den tiden kommunen og 
hytteeierne har brukt Sveplassveien. Ettersom det nå er avklart at kommunen ikke vil overta veien, finner jeg det rimelig at 
kommunen gir godtgjørelse for vedlikeholdet fra det at kommunen og hytteeierne tok i bruk Sveplassveien i 1990. 
 
Det har under denne tiden vært 7 brukere, Frosta kommune, 5 hytteeiendommer og Sveplassen. Kommunen bes beregne 
og godtgjøre beløpet for den forholdsmessige andelen av kommunens bruk, og for de som kommunen har gitt «lov» til å 
benytte Sveplassveien.   
 
 
Vennlig hilsen  

 
Kjell Hernes 
 

 
Vedlegg: Notat fra advokat Matias Baugerud  
 
Alle dokumenter som det vises til i dette skrivet er enten fra eller til kommunen, og forutsettes befinne seg i kommunens 
arkiver. 



 
 
 
 
 

 

Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS 
Universitetsgata 22/24 
0162 Oslo 

Telefon: +47 21 09 59 95 
Telefaks: +47 21 09 59 96 
Web: www.avco.no 

Org. nr: 996 820 734 
Driftskonto: 1506 22 06362 
Klientkonto: 1506 22 29834 

 

 

NOTAT 

TIL: Kjell Hernes 

ANSVARLIG ADVOKAT: Matias Baugerud 

  

OPPSUMMERING: Vår vurdering er at veilegemet (Sveplassveien) tilhører Sveplassen 

(67/14).  

  

 

 

1. INNLEDNING OG BAKGRUNN 

Vi er kontaktet av Kjell Hernes. Hernes har ønsket en vurdering av hvorvidt han har eiendomsrett til en vei som 

strekker seg fra hans småbruk, Sveplassen, gnr. 67 bnr. 14 i Frosta kommune. Veien vil i det videre omtales 

som Sveplassveien.  

Bakgrunnen for spørsmålet fra Hernes skyldes Frosta kommunes innsigelser knyttet til eiendomsretten til 

Sveplassveien i forbindelse med en lengre pågående tvist mellom kommunen og Hernes. Kommunen har i flere 

brev uttalt at de ikke har ansett Hernes for å ha eiendomsrett til veien, senest i brev av 27. februar 2020 fra 

kommunens advokat Thea Tørstad.  

2. OM SVEPLASSVEIEN 

Sveplassveien er del av veien Moksnesåsen. Moksnesåsen går fra Frostavegen (Fylkesveg 753). Vegen ligger 

fordelt på fire matrikler, 67/43, 67/44, 67/2 og 67/14.  Første del av veien ligger på eiendommene 67/43 og 

67/44 som eies av Frosta kommune. Dette er såkalt matrikulert vei Den siste delen av veien ligger på 67/14 

som eies av Kjell Hernes. Dette er ikke bestridt av partene. Den bestridte veiparsellen gjelder den del av veien 

som ligger på 67/2, Moksnes Østre, se utringet kartutsnitt nedenfor.  

Fra den bestridte veidelen er det koblet på en ny vei til flere hytteeiendommer langs fjorden. Påkoblingen av 

veien skjedde etter hva vi er opplyst om på 90-tallet og ble aldri omsøkt.  

http://www.avco.no/
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2. RETTSLIG UTGANGSPUNKT 

Spørsmålet er hvordan eiendomsrett til vei et veilegeme oppstår.  

Eiendomsretten til fast eiendom følger som utgangspunktet matrikkelenheten. Matrikkelenheten det er her 

tale om er grunneiendom – dette er i dag det tradisjonelle bruksnummer.  

Som hovedregel omfatter eiendomsretten til en grunneiendom alt som «på naturlig måte er forbundet med 

eiendommen,» jf. Falkanger & Falkanger Tingsrett 8. utg. (2016) s. 94.  

Et veilegeme/veianlegg vil som hovedregel derfor tilhøre den grunneiendom som veien ligger på.  

Unntak fra denne hovedregelen kan tenkes der noen andre enn grunneieren anbringer på noe på den faste 

eiendom, og følgelig der den som anbringer tingen på eiendommen og grunneier har en avtale om noe annet, 

typisk en festeavtale der fester eier bygningen og grunneier eier grunnen.  

Kommunen og kommunens advokater har i tidligere brev særlig vist til lagmannsrettsavgjørelsene LG-2010-

159151, LB-2009-30727 og LB-2013-112780 som grunnlag for sitt syn om at Sveplassen (67/14) ikke er eier av 

det aktuelle veilegeme.  

LB-2009-30727 (Borgarting) gjaldt en sak der et skisenter hevdet å være medeier i en veg sammen med 

grunneierne, hvilket grunneierne bestred. I vurderingen ble det blant annet lagt til grunn at det uomtvistet at 

skisenteret hadde opparbeidet veien og bekostet arbeidet, herunder betalt for vedlikehold. Lagmannsretten 
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fant at «disse forhold imidlertid ikke er tilstrekkelig til å anse veilegemet for å være i sameie mellom Dagali 

Skisenter AS og grunneierne. Det må mer til for å endre de opprinnelige eiendomsforholdene».  

LG-2010-159151(Gulating) gjaldt en annen sak om retten til et veilegeme. Tvisten stod mellom grunneier og 

eieren av naboeiendommen som brukte veien som adkomstrett. Naboeiendommen var tidligere utskilt fra 

eiendommen til grunneier. Det var også her ubestridt at eieren av naboeiendommen var den som hadde 

opparbeidet og vedlikeholdt veien. Gulating lagmannsrett uttalte i avgjørelsen at disse forhold «imidlertid ikke 

er tilstrekkelig til å anse ankende parter som eier av veilegemet». Lagmannsretten viste til at skjøtet som ble 

signert i forbindelse med utskillingen av naboeiendommen uttalte uttrykkelig at parsellen fikk «bruksrett til 

vegen.» Videre hadde grunneier fortsatt rett til å gi andre parseller rett til bruke vegen som adkomstveg. «Dette 

er en sentral eierbeføyelse som i seg selv tilsier at partene var innforstått med at eiendomsretten til veigrunnen 

og veilegemet var på samme hånd, det vil si hos eier av hovedbruket.» 

LB-2013-112780 (Borgarting) gjaldt en tvist om eiendomsrett til et veilegeme og to stikkveier på Norefjell. 

Tvisten stod mellom en rekke hytteeiere og grunneier. Hytteeierne mente at de hadde opparbeidet seg 

eiendomsrett til veilegemet ved å i lang tid ha bekostet veivedlikehold, utvidelser og utbedringer. Det var 

uomtvistet at hytteeierne hadde vederlagsfri bruksrett til veien fra grunneieren. Lagmannsretten kom til at 

stiftelsesgrunnlaget, servituttene som var fastsatt i den enkeltes atkomstdokumenter, etter ordlyden ikke ga 

noe hold for påstanden om eiendomsrett til veilegemet, ei eller et sameie mellom grunneier og hytteeierne. 

Spørsmålet var derfor om samlet vedlikehold siden 60-tallet kunne gi slik eiendomsrett eller medeiendomsrett. 

Lagmannsretten uttalte:  

«Det er ikke tvilsomt at hytteeiernes samlede innsats fra 1960-tallet og fremover har vært betydelig. 

De ankende parters oppstilling over samlede kostnader viser dette, selv om beløpet fordelt årlig på den 

enkelte hytteeier ikke fremstår som spesielt høyt. Lagmannsretten kan ikke se at det verken i juridisk 

teori eller rettspraksis er støtte for at et slikt vedlikehold osv. gir grunnlag for erverv av eiendomsrett til 

veilegemet, heller ikke når arbeidene er omfattende og har pågått over lang tid. Det skal mer til for å 

endre de opprinnelige eierforholdene, slik det også går frem av dommen i LB-2009-30727.» 

De ovennevnte avgjørelsene tilsier at det som hovedregel skal mye til for at opparbeiding og vedlikehold av vei 

uten nærmere avtale kan medføre eiendomsrett. Slik det ble nevnt i LB-2009-30727 er ikke slike forhold 

imidlertid «tilstrekkelige» for å kunne gi eiendomsrett.  

De nevnte avgjørelsene legger i all hovedsak vekt på stiftelsesgrunnlaget mellom grunneier og bruker av veien 

og en tolkning av dette, hvilket vi også er enig i må være korrekt.  

Så langt på vei er vi enig med Frosta kommune om forståelsen av hvordan det dannes ulik eiendomsrett til 

grunn og veilegeme.  

 

3.  VURDERING 

Forskjellen mellom denne saken og de ovenfornevnte er imidlertid at tvisten ikke står mellom grunneier og 

vedkommende som har opparbeidet og vedlikeholdt veien. Grunneier Moksnes og Hernes har hele tiden hatt 

en omforent forståelse med  eier av Sveplassen, 67/14, om at eier av Sveplassen og er eier av det aktuelle 

veglegemet. Avtalen er senere skriftlig formulert i 2013 og ligger som en servitutt på grunneiers eiendom 67/2.  

Det vises blant annet til brev fra grunneier av 4. februar 1990 til Njål Kristiansen, en av hytteierne, hvor 

grunneier fastholder at bruk av vegen må avklares med eieren av Sveplassen, Kjell Hernes, som bekrefter en 

slik forståelse. Dette er i dag også senere formalisert ved erklæring av 2013.  
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Kommunen har tidligere i korrespondansen vist til at Hernes fikk en bruksrett tinglyst i 1995. Dette er også 

tidligere besvart fra hans side. Bakgrunnen for dette var at han ønsket en slik tinglyst som en følge av en snarlig 

forventet ekspropriering fra kommunens side, og en usikkerhet om hva dette ville innebære. Intensjonen var 

å sikre tinglyste rettigheter for vedlikehold/utbedring og bruk av veien også etter den forventede kommunale 

overtakelsen av Sveplassveien. At eierrettigheter ikke ble tatt med i tinglysningen var en følge av at Hernes 

anså seg som eier av veien, og han trodde ikke at det var nødvendig å innta noe om eierskapet.  

 

Det er etter vårt syn først og fremst et underlig utgangspunkt for en kommune, som tredjepart, å hevde at et 

rettsforhold mellom to parter ikke har det innhold de selv mener den har. Etter vår forståelse er dette gjort for 

å vise til at kommunen verken tidligere eller nå har gjort «noe galt».  

 

Kommunens tidligere advokat Jon Egil Bergem uttalte i brev av 9. november 2017 at kommunen ikke hadde 

noen dokumentasjon for at veien var eiet av Sveplassen. Dette kan de etter vårt syn ikke høres med.  

Bakgrunnen for kommunens involvering i saken skyldes endringen av reguleringplanen for Moksnesåsen i sak 

58/89. Denne endringen ble initiert av hytteierne som et privat reguleringsforslag. Bakgrunnen for forslaget 

var hytteeiernes ønske om atkomstveg for bil med parkeringsplasser. Frem til da hadde de kun benyttet en sti.  

I møteboken for bygningsrådet av 21. september 1989 ble det presisert følgende:  

«Etter at hjemmelshaver til Sveplassen har protestert på det første forslaget, har teknisk kontor laget 

et nytt forslag som vi gi en bedre avkjørsel men en brattere trasé ned i området. Her er vegen i sin helhet 

lagt på kommunens grunn. Dette vil gjøre det lettere når det gjelder vedlikehold fram til avkjørselen. 

Selve vegen må imidlertid vedlikeholdes og evt. brøytes/strøs av hytte-eierene. Dersom det første 

alternativet velges, må hytte-eierne selv sørge for at de nødvendige avtaler blir gjort med grunneier og 

rettighetshaver til vegen.» 

Bygningsrådet foreslo følgende forslag til endring i pkt. 2 i reguleringsbestemmelsene:  

«2. Reguleringsbestemmelsne gis følgende tillegg: Planlegging, opparbeidelse og senere vedlikehold av 

veg og parkeringsplass til fritidseiendommene ved sjøen påligger hytte-eierne. Dette gjelder også 

avtaler om tilknytning til og vedlikehold av del av privat veg til Sveplassen. Arbeidet må ikke settes i 

gang før slike avtaler er i orden.» 

Endringen ble endelig vedtatt av kommunestyret den 14. november 1989.  

I brev fra bygningssjef i kommunen A. Axelsen til Njål Kristiansen av 28. mars 1990, ble det også fastslått at 

hytteeierne ikke ville få igangsettingstillatelse til arbeidene før det var inngått en nødvendig avtale med Hernes.  

På bakgrunn av det ovennevnte kan vi ikke se at kommunen kan høres med at de tidligere har ment at Hernes 

ikke har vært eier til veilegemet.  Bygningsrådet som behandlet saken var klar over Hernes rett til veilegemet. 

Hernes hadde i prosessen gjort dette klart for kommunen. Vi kan heller ikke se noen årsak til hvorfor 

kommunen i reguleringsprosessen skulle skille mellom grunneier og rettighetshaver til veien. Det ble også 

uttrykkelig fastsatt i reguleringsplanen at avtalekravet også gjaldt tilknytning til og vedlikehold av privat veg til 

Sveplassen.  

Også andre forhold tilsier at Sveplassveien uansett har hatt eiendomsrett til veien. Igjen har ikke dette blitt satt 

på spissen fordi grunneier og eier av Sveplassveien alltid har vært enig om dette.  

Det vises blant annet til e-post fra Jonas Moksnes av 31. januar 2018 til Hernes der han uttaler:  

«Vi var jo en del inne i skogen, både med hest og traktor og måtte kjøre på "deres" veg. Da husker jeg 
min far sa en gang at vi måtte være forsiktige med vegen, da det var Ole Hernes, din far og daværende 
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eier, som hadde kostnad med vedlikeholdet på vegen. Det tolker jeg dithen at han mente vegen 
(veglegemet) tilhørte dere, mens vi eide grunnen. Den samme meningen har også jeg.» 

 
Ettersom partene hele tiden har hatt en slik forståelse har det også vært unødvendig med en formalisering av 

dette. Tinglysingen av erklæringen fra 2013 ble gjort med tanke på dokumentasjon overfor kommunen som 

etterlyste dette i 2012. En tinglysing har likevel ingen innvirkning på de underliggende reelle forholdene. Et 

annet forhold er at Hernes før 2013 ikke hadde rettsvern for sin rettighet. Dersom Moksnes hadde solgt 67/2 

til en godtroende erverver ville eiendomsretten til veien kunne blitt ekstingvert, jf. tinglysingsloven § 21, jf. 20.  

 

Sveplassveien kan også ha opparbeidet seg både eiendomsrett etter hevdslova § 2. Dette har imidlertid vært 

unødvendig å påberope som rettsgrunnlag for eiendomsrett, all den tid grunneier og veieier har vært enig i 

rettsforholdene.  

 

4.  KONSEKVENSER 

 

En veieier har som utgangspunkt rett til å utøve de samme eierbeføyelsene som en grunneier som også eier 

veilegemet.  

 

Kommunen vedtok i 1993 å endre reguleringsplanen ved å ta ut bestemmelsen om at «Arbeidet må ikke 

settes i gang før slike avtaler er i orden». Vedtaket fra 1993 ble påklaget av Hernes. Fylkesmannen i Nord-

Trøndelag behandlet klagen i den 8. september 1995.  

 

Fylkesmannen uttalte der følgende:  

 

«Fylkesmannen kan ikke se at Kjell Hernes ble gitt anledning til å uttale seg før bygningsrådet fattet sitt 

vedtak. Saken burde etter fylkesmannens syn vært forelagt Hernes på forhånd i henhold til plan- og 

bygningslovens (pbl) § 28-1 nr. 4. Det faktum at dette ikke ble gjort har etter fylkesmannens syn 

imidlertid ikke hatt betydning for vedtakets gyldighet. Dette fordi det ikke er anledning til å innta 

bestemmelser i en reguleringsplan som krever at det skal inngås privatrettslige avtaler før tiltak kan 

iverksettes, og fordi bestemmelsen således aldri har hatt rettsvirkning. Dette betyr at en søknad om å 

anlegge veg f. eks ikke ville kunne avslås av bygningsmyndighetene med henvisning til den aktuelle 

bestemmelsen. Ved å ta ut den aktuelle formuleringen har bygningsrådet med andre ord i realiteten 

ikke endret rettstilstanden. 

 

En reguleringsplan gir i seg selv ikke enkeltpersoner rett til å sette i verk tiltak på annen manns grunn, 

eller tiltak som strider mot andre rettigheter, f. eks bruksrettigheter. Planen setter imidlertid rammer 

for bygningsmyndighetenes behandling av søknader etter plan- og bygningsloven fordi den gir hjemmel 

til å forby tiltak som ikke er i samsvar med planen. 

 

Dersom en reguleringsplan skal danne grunnlag for at en tiltakshaver skal kunne benytte annen manns 

grunn, må det i så fall først foretas ekspropriasjon for å gjennomføre reguleringen. Spørsmålet om 

avtaler om bruksrettigheter o.l. er ellers et privatrettslig spørsmål som er bygningsmyndighetene 

uvedkommende.» 

 

Dette er en vurdering vi slutter oss til.  

 

I tillegg bemerker vi:  
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All den tid verken grunneier eller veieier i saken har gitt tillatelse til etablering av hytteveien, er den etablerte 

veien etter vårt syn ulovlig anlagt. Etter plan- og bygningsloven av 1985, som gjaldt ved byggingen, var det som 

i dagens lov et krav om at anlegg av veg og parkeringsplass ble omsøkt, jf. dens § 93 første ledd bokstav j). 

Dagjeldende lov § 66 første ledd fastslo også at eiendom kun kan bebygges «ved sikret lovlig adkomst til veg 

som er åpen for alminnelig ferdsel eller ved tinglyst dokument eller på annen måte er sikret vegforbindelse 

som kommunen godtar som tilfredstillende.» Tilsvarende gjelder i dag etter hhv. pbl. §§ 20-1, jf. 20-1 og 27-4.  

 

Frosta kommune har etter det opplyste ikke fulgt opp denne saken som en ulovlighetssak etter plan- og 

bygningsloven kapittel 32 eller tidligere plan- og bygningslov kap. XIX.  

 

 

Oslo, 22.04.2020 

Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS 

 

 
 

Matias Baugerud 

Advokat MNA 



Fra: Hernes <kjhernes@online.no> 
Sendt: 16. mars 2020 09:50 
Til: Paul Ivar Stenstuen 
Emne: Sveplassveien i Frosta kommune - klage til kontrollutvalget  
 
Hei, 
Jeg viser til klage til kontrollutvalget av 13.11.2018. 
 
Saken om Frosta kommunes bruk av Sveplassveien har fortsatt ikke funnet sin løsning. I Frosta 
kommunes postlister kan jeg se at kommunen har oversendt Konsek redegjørelser, og kopi av brev til 
min advokat fra kommunens advokat.  
 
Som det fremgår av brevet fra kommunens advokat så ønsker ikke kommunen å videreføre 
forhandlingene med tanke på å overta Sveplassveien. Det må være opp til kommunen om den ikke vil 
overta veien, men ingenting i brevet tyder på at kommunen i den forbindelse har til hensikt å avslutte 
bruken av veien. 
 
Det betyr at bruken av veien, som nå har foregått i snart 30 år uten hjemmel til det, tydeligvis er tenkt å 
fortsette. Det vil av den grunn bli sendt et svar til kommunen i sakens anledning. Jeg henstiller derfor 
Konsek om ikke å ferdigbehandle min klagesak før brevet til kommunen foreligger (med kopi til Konsek). 
Jeg er avhengig av advokatbistand, så beklageligvis kan ikke brevet sendes før om et par uker. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Kjell Hernes 



Revisjon Midt-Norge SA

Revisjonsstrategi 2020
Frosta kommune

Terje Wist



Revisjonsstrategien

• Revisjonsteamet; 
• Oppdragsansvarlig: Monika Sundt
• Revisorer: Hanne Iren Grande
• Kontaktperson FR: Marit Ingunn Holmvik

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisjon:  Egen oppdragsansvarlig for hvert 
forvaltningsrevisjonsprosjekt.

• Uavhengighet
• Oppdragsansvarlig legger frem sin uavhengighetserklæring for kontrollutvalget
• Øvrige revisorer vurderes fortløpende og lagres på kundemappe hos revisjonen
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Oppdraget Frosta kommune

• Driftsregnskap – Budsjett 2020
• Sum driftsinntekter 226,5 mill. kr
• Sum driftsutgifter 221,3 mill. kr
• Lønnsbudsjett inkl. sosiale utgifter: 145,5 mill. kr (65,8 % av driftsutgifter)
• Budsjettert netto driftsresultat 0,6 mill. kr

• Utgjør 0,25 % av driftsinntektene

• Investeringsregnskap
• Investeringsutgifter: 26,2 mill kr        
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Oppdraget Frosta kommune

• Balansen pr. 31.12.2019
• Langsiktig gjeld (uten pensjoner) 219,8 mill. kr

• 91,8 % av driftsinntektene – anbefalt max.grense er 75 % ifølge KS

• Disposisjonsfond (frie midler) 1,1 mill. kr
• Anbefalt nivå min. 5 % Kommunen ligger på 0,45 % ved 31.12.19
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Hva er revisjon?

• En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente (revisjons) 
bevis for at beløpene og opplysningene i årsregnskapet er riktige. 

• De valgte handlingene, og omfang av handlinger avhenger av revisors 
skjønn og vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder 
vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. 

• Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til kommunens internkontroll 
som er relevant for kommunens utarbeidelse av et årsregnskap og som 
vurderes å være effektiv i forhold til å redusere risiko for feil. 

• Formålet er å utforme tilstrekkelige og målrettede revisjonshandlinger som 
gjør oss i stand til å konkludere på at det er liten risiko for vesentlige feil i 
det avlagte regnskapet. 
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Formål med regnskapsrevisjon

I revisjonsberetningen skal revisor uttale seg om følgende
• Om årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov og forskrift og gir en 

dekkende fremstilling av resultat og den finansielle stilling per 31.12
• Om registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger er i samsvar 

med lov og forskrift
• Om årsberetningen inneholder de opplysninger som lov og forskrift krever
• Om opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med 

årsregnskapet
• Om det er avdekket forhold som gir grunn til å tro at årsberetningen ikke 

gir dekkende opplysninger om vesentlige budsjettavvik
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Risikovurdering
•Risikovurdering Frosta kommune

• Helhetlig risikovurdering i samarbeid med forvaltningsrevisjon
• Mislighetsrisiko for salg og kontant håndtering er alltid en risiko som man må forklare 

hvis man ikke utfører handlinger for å dekke risikoen. 
• Ellers ingen særskilte risikoer, kun normalrisiko. 
• Generelt for kostnader søker vi bevis for gyldighet, for inntekter vil vi ha bevis for 

fullstendighet. 

•Mislighetsrisiko
• Som revisor er vi pålagt å vurdere mislighetsrisikoen særskilt.
• Revisor skal opprettholde en profesjonell skepsis igjennom hele revisjonen, for om 

mulig avdekke misligheter. Vi vil således ha fokus på risikoen for misligheter under 
utøvelse av revisjon.
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Risikovurdering

•Møte med ledelsen
•Gjennomgang av risikoområder
•Ledelsens vurdering av risiko for feil i regnskapet

•Oppfølging fra fjoråret 
•Revisjonsberetning uten presiseringer eller forbehold
•Ikke revisjonsnotat for 2019
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Vesentlighetsvurdering

• Vesentlighetsgrense (ISA 320)
• Vesentlighetsgrensen settes ut fra brukerne av regnskapet i offentlig sektor sitt 

behov. Feilinformasjon er vesentlig hvis den påvirker de økonomiske beslutningene 
som treffes av brukerne av regnskapet.

• Brukerne defineres som: bevilgende myndigheter, politikere og administrasjon som 
foretar økonomiske beslutninger på grunnlag av fremlagte regnskap (evt. 
kontrollformål) 
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Fra ISA 320
Revisor bruker profesjonelt skjønn og påvirkes av revisors oppfatning av 
hvilke behov for finansiell informasjon brukerne av regnskapet har. I den 
forbindelse er det rimelig at revisor antar at brukerne:
a) Har rimelig kunnskap om forretningsmessige og økonomiske 
aktiviteter og regnskap og en vilje til å studere informasjonen i regnskapet 
med rimelig grundighet.
b) Forstår at regnskapet er utarbeidet, presentert og revidert i forhold til 
vesentlighetsgrenser.
c) Erkjenner de iboende usikkerhetene ved måling av beløp basert på 
bruk av estimater, skjønn og vurdering av fremtidige hendelser.
d) Fatter rimelige økonomiske beslutninger på grunnlag av 
informasjonen i regnskapet

Revisjonsstrategi 2020 10



Total vesentlighetsgrense

• For å komme frem til en tallstørrelse benytter vi oss av en beregning basert på sum 
budsjetterte driftskostnader

• Ut fra allmenn praksis i revisjonsbransjen settes intervallet for beregning av total 
vesentlighetsgrense til 0,5-2% av sum driftskostnader

• Ut fra dette bruker revisor sitt skjønn og forventning om brukerne av regnskapet sitt 
behov for presisjon i regnskapet til å sette en total vesentlighetsgrense.

• Skjønnet påvirkes av kommunens økonomiske stilling, risiko for ROBEK, størrelse på disp
fond m.m
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Arbeidsvesentlighetsgrensen

Arbeidsvesentlighet : 
Etter å ha fastsatt en total vesentlighetsgrense bruker vi vår
erfaring med kommunen og vurdering av risiko for feil i regnskapet for
å fastsette en arbeidsvesentlighetsgrense. (50-75% )

Våre vurderinger:

Arb.vesentlighetsgrensen settes til 75 % av total vesentlighet.
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Særskilt vesentlighetsgrense

For deler av oppdraget har vi en betydelig lavere vesentlighetsgrense. Eksempelvis:

• skattetrekk/arbeidsgiveravgift tilnærmet kr. 0,-

• mva./momskomp, svært lav vesentlighetsgrense

• særattestasjoner, ut fra behov til mottaker av attestasjonen 
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Test av internkontroll
For at revisjonen skal kunne bygge på kommunens internkontroll må vi 
kartlegge rutiner og teste at internkontrollen er effektiv og fungerer som 
forutsatt. Dette kan være forholdsvis arbeidskrevende i år 1, men gjør at vi kan 
foreta mindre av andre kontroller. I år 2 og år 3 må vi få bekreftet av 
kommunen at det ikke er endringer på rutiner og vi foretar et fåtall kontroller 
for å få bekreftet at kontrollen fortsatt fungerer som forutsatt. 

En forutsetning for å kunne teste internkontrollen er at det finnes kontrollspor, 
f.eks signatur på at kontrollen er utført. 

Det er noen ganger mer effektivt å ikke bygge på internkontroll, og heller utføre 
et større antall detaljkontroller.
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Planlagte/gjennomførte oppgaver
Vi kan aldri bygge vår konklusjon på kun test av kontroll. Vi må foreta substanskontroller i 
tillegg. 
På innkjøp foretas det løpende revisjon terminvis sammen med kontroll og attestasjon av 
mva komp.
På lønn og salg planlegger vi løpende revisjon før årsoppgjør. 

I tillegg utfører vi:
• Attestering mva-komp, tippemidler og forskjellige prosjekt.
• Rådgivning, spesielt på avgiftsområdet
• Gjennomgang av møteprotokoller med henblikk på at det er riktig organ som har fattet 

endelig vedtak, ser på saker med økonomisk virkning og om de er finansiert på riktig 
måte. 

• Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen – egen attestasjon

Revisjonsstrategi 2020 15



Ny kommunelov

Nye oppgaver for revisor:
• Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen
• Kontroll av vesentlige avvik fra budsjettpremisser
• Revisjon av konsolidert regnskap (ikke aktuelt for Frosta)
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Forenklet etterlevelseskontroll

§ 24-9 Forenklet etterlevelseskontroll med økonomi- forvaltningen
Regnskapsrevisor skal se etter om kommunens eller fylkeskommunens 

økonomiforvaltning i hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og 
vedtak.

Revisor skal basere oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering, 
som skal legges fram for kontrollutvalget. Revisor skal innhente tilstrekkelig 
informasjon til å vurdere om det foreligger brudd på lover, forskrifter eller 
vedtak, der bruddet er av vesentlig betydning for økonomiforvaltningen.

Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til 
kontrollutvalget, med kopi til kommunedirektøren, om resultatet av 
kontrollen.
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• Vesentlig betydning for økonomiforvaltningen- vesentlighet 
kan defineres ut fra to forhold:

• Kvantitativ vesentlighet; beløpsstørrelse relatert til kommunen 
eller enkelt innbyggere eller en gruppe innbyggere

• Kvalitativ vesentlighet; manglende etterlevelse av bestemmelser 
og vedtak som ikke nødvendigvis har vesentlig beløpsmessig 
betydning. Slike mangler kan likevel ha vesentlig betydning for 
økonomiforvaltningen på grunn av f.eks. potensielt omdømmetap 
og samfunnsmessig aktualitet
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• Et eller et fåtall områder velges ut fra en risiko- og 
vesentlighetsvurdering

• Områder der det nylig er gjennomført eller planlagt 
forvaltningsrevisjon eller annen kontroll eller tilsyn kan være 
mindre hensiktsmessig å kontrollere
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Aktuelle områder
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Offentlige 
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oppfølging
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forvaltning

Tilskudd 
private 
barnehager

Offentlig støtte



Forenklet etterlevelseskontroll, risiko- og 
vesentlighetsvurdering

Revisjonsstrategi 2020 21



Budsjettavvik og budsjettpremisser

• Kommuneloven § 14-4 stiller krav til at årsbudsjett og økonomiplan 
skal vise kommunestyrets prioriteringer og bevilgninger og de mål og 
premisser som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på

• § 14-7, årsberetningen skal redegjøre for: Vesentlige beløpsmessige 
avvik mellom årsbudsjettet og årsregnskapet, og vesentlige avvik fra 
kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene
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Budsjettavvik og budsjettpremisser 

• Budsjettpremisser er ikke tekniske forutsetninger som lønnsvekst, 
rentenivå eller andre parametere. 

• Budsjettpremisser må være klare og objektive eks. antall 
heldagsplasser i barnehage, antall sengeplasser i omsorg, o. l 

• Budsjettpremisser er politikernes premisser for hva administrasjonen 
skal oppnå for de rammene/bevilgningene de har fått på et område
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Budsjettavvik og budsjettpremisser

• Budsjettpremisser må være så tydelige og objektive at det er mulig å 
måle i hvor stor grad budsjettpremissene er oppfylt, og om 
kommunedirektøren har gitt dekkende opplysninger om eventuelle 
avvik 

• Uttalelse med moderat sikkerhet
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Rapportering til KU

• Vesentlige forhold rapporteres i nr. brev til kontrollutvalget
• Uttalelse forenklet etterlevelseskontroll
• Kopi av vesentlig korrespondanse med kommunen
• Eventuelle misligheter skal rapporteres skriftlig til 

kontrollutvalget 
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Bestilling av eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Innherred 
legevakt  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Frosta kommune 08.12.2020 26/20 
 
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen 
Arkivkode FE - 217, TI - &58 
Arkivsaknr 20/487 - 1 
 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget vedtar det første prosjektet på prioriteringslisten igangsatt. 
2. Kontrollutvalget ber sekretær utarbeide bestilling til revisor. 
3. Kontrollutvalget ber sekretær avklare med de øvrige deltakere om flere ønsker å 

delta i prosjektet. 

 
Ikke trykte vedlegg 
Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 
 
Saksopplysninger 
Kontrolluvalget har prioriterert forvaltningsrevisjon slik: 
Prioritert 
område/selskap 

Forslag til spørsmål/vinkling/innretning 

 Innherred legevakt * Økonomisk drift 
* Bemanning og rekrutering 

 Pleie og omsorg * Bemanning og rekrutering 

 Internkontroll - status idag * Vurdere status i dag og gjennomførte 
forbedringer 

 Oppfølging av vedtak * Vurdere systemer og rutiner for oppfølging av 
vedtak 

 Teknisk område og 
landbruk 

* Vurdere saksbehandlingen 
* Vurdere tilsyn og oppfølging   

Kommunens 
økonomi 

* Driftsøkonomi og driftseffektivitet  

 
Kommunestyret sluttet seg enstemmig i sak 69/20 til kontrollutvalgets prioriteringer og ga 
kontrollutvalget myndighet til å gjøre endringer i planperioden. 
 
Innherred legevakt er organisert som et interkommunalt selskap. Kommunene Inderøy, 
Verdal, Levanger og Frosta er deltakere. 
 
 
Vurdering 
Det synes naturlig å igangsette det første prosjektet på prioriteringslisten, og utvalget 
anbefales å tiltre forslaget til vedtak. 
 
 



  
Kontrollutvalgets års- og møteplan for 2021  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Frosta kommune 08.12.2020 27/20 
 
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/114 - 6 
 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag "Kontrollutvalgets årsplan for 2021" for sin 
virksomhet i 2021. 

2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren merke seg kontrollutvalgets møtedatoer. 

Forslag til innstilling til kommunestyret 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan/møteplan til orientering. 
 
Vedlegg 
Årsplan 2021 for Frosta kontrollutvalg 
 
Saksopplysninger 
Forslag til kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2021 følger vedlagt denne saken. 
Årsplanen for 2021 samler kontrollutvalgets planer for sin virksomhet og er utarbeidet på et 
overordnet nivå. Planen inneholder derfor ikke en detaljert beskrivelse av kontrollutvalgets 
virksomhet. Det legges opp til 5 møter i 2021.  
 
Utkast til årsplan må ses på som en skisse over de aktiviteter kontrollutvalget vil ta for seg i 
løpet av året.  
 
Det legges opp til at kontrollutvalget diskuterer og fastsetter øvrige møtedatoer i møtet. 
 
 
Vurdering 
Kontrollutvalget bør alltid innenfor planen ha rom til å foreta eventuelle nødvendige 
omprioriteringer. Årsplanen skal ikke vedtas av kommunestyret, men bør sendes 
kommunestyret til orientering. 
 
Saken legges med dette frem for diskusjon i møte. 
 
 



Års- og møteplan for Frosta kontrollutvalg  
 

Aktiviteter/saker 16.02.21 apr jun sep nov 

Orientering fra kommunedirektøren X X X X X 

Vedtaksoppfølging   X    

Etterlevelseskontroll   X   

Årsmelding for kontrollutvalget  X     

Budsjett for kontrollutvalget     X  

Revisjonsstrategi     X 

Budsjettkontroll     X  
Kontrollutvalgets uttalelse om 
årsregnskap og årsberetning 

 X    

Bestilling –  
forvaltningsrevisjon/ eierskapskontroll 

     

Prosjektplan – 
forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll X     

Rapport – forvaltningsrevisjon/ 
eierskapskontroll     X  

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors 
uavhengighetserklæring    X  

Års- og møteplan     X 

Virksomhetsbesøk      
 

 



  
Orientering fra kommunedirektøren vedrørende kommunens 
håndtering av Corona  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Frosta kommune 08.12.2020 28/20 
 
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/115 - 5 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har anmodet kommunedirektøren om en orientering om Korona situasjonen 
og om hvordan kommunen har håndtert og håndterer Koronaen. 
 
Kommunedirektøren vil som anmodet gi en orientering i møtet. 
 
 



  
Orientering fra kommunedirektøren vedrørende Teknisk avdeling  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Frosta kommune 08.12.2020 29/20 
 
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/115 - 4 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 
 
Vedlegg 
Melding fra Fylkesmannen 
Rapport etter forvaltningskontroll - Frosta kommune 
Endelig rapport 2020 - Frosta kommune 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har anmodet kommunedirektøren om en orientering om status og aktuelle 
saker mht. Teknisk avdeling. 
 
Kontrolltvalget ønsker også en redegjørelse vedrørende vedlagte rapport etter gjennomført 
forvaltningskontroll. 
 
Kontrollutvalget ønsker videre en redegjørelse vedrørende sak med kommunal referanse 
2020/1736-1. Kommunen har for øvrig i brevet bedt om at saken holdes unntatt offentlighet.  
Kommunen har imidlertid ikke selv markert brevet unntatt offentlighet og har heller ikke angitt 
noen hjemmel for noe unntak. 
 
Kommunedirektøren vil som anmodet gi en orientering i møtet. 
 
 



Fra: Paul Ivar Stenstuen 
Sendt: 10. november 2020 09:34 
Til: Endre.Skjervo@frosta.kommune.no 
Kopi: Anders Reitan 
Emne: VS: Melding fra Fylkesmannen 
Vedlegg: Rapport etter forvaltningskontroll - Frosta kommune.pdf; Endelig rapport 

2020 - Frosta kommune.pdf 
 
Fylkesmannens rapport, se vedlegg, vil bli lagt fram for kontrollutvalget i førstkommende møte. 
 
Har du noen kommentarer eller merknader til fylkesmannens rapport? 
 
Det synes for øvrig naturlig med en orientering om status mht. teknisk avdeling/landbruk, og det må 
fastsettes ny dato for dette møte. Hvilke datoer passer best for deg i begynnelsen av desember? 
 
 
Mvh Paul Stenstuen 
 
Fra: Eva J Bekkavik <Eva.bekkavik@konsek.no <mailto:Eva.bekkavik@konsek.no>>  
Sendt: 10. november 2020 08:58 
Til: Paul Ivar Stenstuen <paul.ivar.stenstuen@konsek.no <mailto:paul.ivar.stenstuen@konsek.no>> 
Emne: VS: Melding fra Fylkesmannen 
 
 
 
Fra: Kjersti Alne Solberg <fmtlkas@fylkesmannen.no <mailto:fmtlkas@fylkesmannen.no>>  
Sendt: 9. november 2020 15:44 
Til: Post <post@konsek.no <mailto:post@konsek.no>> 
Emne: Melding fra Fylkesmannen 
 
 

 

Du er satt som kopimottaker på sak 2020/2721 

Vennlig hilsen  

Kjersti Alne Solberg | seniorrådgiver  
e-post: fmtlkas@fylkesmannen.no <mailto:fmtlkas@fylkesmannen.no>  



       
       
E-postadresse: 
fmtlpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 2600 
7734 Steinkjer 

 Besøksadresse: 
Strandveien 38, Steinkjer 
Prinsens gt. 1, Trondheim 

 Telefon: 74 16 80 00 
www.fylkesmannen.no/tl 
 
Org.nr. 974 764 350 

  Vår dato:  Vår ref: 

  09.11.2020  2020/2721 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Kjersti Alne Solberg, 73 19 92 84 
  
 
 
  

Frosta kommune 
Fånesvegen 1 
7633 FROSTA 
 
 

  

 

Rapport etter forvaltningskontroll - Frosta kommune 

Vedlagte rapport er utformet med bakgrunn i Fylkesmannens observasjoner under kontroll i Frosta 
kommune.  
Kontrollen ble gjennomført 16.10.20, etter varsel av 4.9.20.  
Fylkesmannens funn er sortert i avvik og merknader. Som det framgår av rapporten ble det 
registrert 8 avvik og 2 merknader.  
 
Lukking av avvik  
Vi ber om en redegjørelse innen 14.12.20 for de tiltak som er satt i verk for å rette opp registrerte 
avvik. Det bes om at også merknadene vi har registrert kommenteres. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Anstein Lyngstad (e.f.) 
seksjonsleder 

  
 
Kjersti Alne Solberg 
seniorrådgiver 

Landbruksavdelingen  Landbruksavdelingen 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Vedlegg 
1 Endelig rapport 2020 - Frosta 

kommune 
 
 
Kopi med vedlegg til: 
KonSek Trøndelag IKS    

 
 



 
 
E-post: fmstpostmottak@fylkesmannen.no             Internett: www.fylkesmannen.no/st Organisasjonsnummer: 974764350

 
 
 
Rapport etter forvaltningskontroll 

Kontrollert kommune:    Frosta kommune 
 
Dato rapport:     9.11.2020 
 
Kontroll avholdt dato:    16.10.2020 
 
Kontrolleder: Kjersti Alne Solberg 
 
Gjennomført av:    Marit Røstad 

Trude Larsen 
Anstein Lyngstad 
Kjersti Alne Solberg 

 
Til stede fra kommunen:   Arild Røsdal 

Halfdan Jonsson 
 

Kontrollert(e) ordning(er):   Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket (PT) 
Tilskudd til regionale miljøtiltak (RMP) 
Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 
AR5 

1 Sammendrag 
Rapporten er skrevet med bakgrunn i Fylkesmannen sin foreløpige rapport datert 16.10.2020, og 
Frosta kommune sin tilbakemelding under forvaltningsdialogen og teams-møtet 16.10.2020, 
samt i e-post datert 19.10.2020. Rapporten beskriver de funn (avvik og merknader) som ble 
avdekket. I Frosta kommune ble det konstatert 8 avvik og 2 merknader. 

2 Generelt om kommunen 
Tabellen under viser hvor mye midler som ble utbetalt på grunnlag av vedtak fattet av Frosta 
kommune i 2019, på de tilskuddsordningene kommunen hadde fått delegert myndighet fra 
staten: 
Kommune Frosta 
Produksjonstilskudd og avløsning ferie og fritid 23 046 386 
Tilskudd til avløsning ved sykdom mv 338 503 
Skogfond *) 152 501 
Nærings- og miljøtiltak i jordbruket (NMSK) 75 996 
Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 215 120 
Regionale miljøtilskudd (RMP)       235 369  
Tilskudd til drenering 24 200 
SUM 24 088 075 

*) Kun til skogkultur. I tillegg kommer skogfond til veier og andre formål.  



2 

3 Hjemmel for kontrollen 
Hjemmel for kontroll er Reglement for økonomistyring i staten § 15: 
«Overordnede virksomheter skal ivareta kontroll med at underliggende virksomheter og enheter 
utenom statsforvaltningen som utøver forvaltningsmyndighet, utfører sine oppgaver på forsvarlig 
måte og i henhold til § 14». § 14 inneholder bestemmelser for internkontroll.  
 
Fylkesmannen har fått i oppdrag å kontrollere kommunenes forvaltning av de statlige 
tilskuddene på landbruksområdet, gjennom Tildelingsbrev fra KMD, kapittel 3.3.1.2. 
 
Fylkesmannen skal kontrollere om kommunen gjennom sin internkontroll har etablert systemer 
og rutiner som sikrer at ordningen forvaltes i samsvar med gjeldende landbrukspolitikk, og i 
samsvar med gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer.  

4 Grunnlag for kontrollen 
Fylkesmennene er gjennom vår Virksomhets- og økonomiinstruks og vårt Tildelingsbrev bedt om 
å vektlegge kontroll for å sikre kvalitetsmessig god tilskuddsforvaltning. Utvelgelsen av 
kontrollobjekter er risikobasert. Samtidig står det i tildelingsbrevet at vi bør ha 
forvaltningskontroll i 20 % av kommunene hvert år og at vi skal ha 100 % oppfølging av avvik.  

 
Målet med kontrollen er å ivareta at midlene over jordbruksavtalen brukes til det formålet de er 
tiltenkt. Kontrollen skal også ivareta rettsikkerheten til søker.  

5 Gjennomføring av kontrollen 
På grunn av korona-pandemien ble kontrollen i stedet for en stedlig kontroll, gjennomført som 
en dokumentkontroll med møte på teams 16.10.2020. 
 
Varsel om kontroll ble gitt i brev av 04.09.2020 og kontrollen ble gjennomført i perioden 04.09-
9.11.2020.  
 
Kommunen fikk tilsendt et egenvurderingsskjema som ble besvart og returnert Fylkesmannen, 
og gjennomgått på møte i teams.  
 
Kommunen fikk oversendt foreløpig rapport 13.10.2020. Det ble gitt tilbakemelding på fakta i 
foreløpig rapport, i møtet 16.10.2020 og i e-post datert 19.10.2020. 
 
Foreløpig rapport og tilbakemeldinger fra kommunen er lagt til grunn for denne rapporten. 
 
Vi gjør oppmerksom på at avvik 5 er utenfor det som var varslet fokusområde i kontrollen av 
RMP. Fylkesmannen velger allikevel å ta med dette i rapporten, da praksis er gjennomgående i 
saksbehandlingen og ikke i tråd med regelverket. 

6 Kontrollområder 
Tabellen under gir en oversikt over de avvik og merknader som ble avdekket under kontrollen: 
 
Avvik er mangel på oppfyllelse av krav til forvaltningen av ordningen som er fastsatt i eller i 
henhold til  

 Reglement for økonomistyring i staten  
 styrende dokumenter 
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 regelverket og/eller retningslinjer for ordningen 
 

Merknad er forhold som ikke strider med krav, men der fylkesmannen finner grunn til å peke på 
behov for forbedringer 
 
 
 
Avvik og merknader som ble avdekket under kontrollen: 
 
 
Generelt 
 
Avvik 1 
 

Mangler system for internkontroll for de kontrollerte 
ordningene 
Kommunen har ikke et system for internkontroll for de 
kontrollerte ordningene. 

Avvik fra  Reglement for økonomistyring i staten § 14 
Frist for å lukke avviket 
 

Arbeid med internkontroll skal være et løpende arbeid. Det 
forventes at kommunen igangsetter arbeidet umiddelbart, og man 
utvikler et system for internkontroll over tid. 

Kommentar 
 

Det ble i forvaltningsdialogen med kommunen og ved 
gjennomgang av dokumenter avdekket at kommunen ikke har noe 
system for internkontroll på landbruksområdet. Det anbefales at 
det foretas en gjennomgang internt i kommunen, for å sikre at 
man får nødvendig system for internkontroll på plass. Inn i 
arbeidet med internkontroll bør det inngå risikovurderinger og 
utarbeidelse av nødvendige rutiner. Det er viktig at 
internkontrollen ivaretar at gjeldende rutiner implementeres. 
Videre skal det i et system for internkontroll også inngå rutiner for 
oppfølging, rapportering og oppdatering. 

 
 
Tilskuddsordning: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket 
 
Avvik 2 
 

Manglende vurdering av vanlig jordbruksproduksjon på sau  
Det er utbetalt tilskudd til foretak som har lavt antall lammeslakt 
og lav slaktevekt på lam. 

Avvik fra  
 

Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket   
§ 2 Grunnvilkår: «Tilskudd etter forskriften kan gis til foretak som er 
registrert i Enhetsregisteret og som driver vanlig jordbruksproduksjon 
på én eller flere landbrukseiendommer med de dyreslag eller de 
vekstgruppene det søkes tilskudd for, slik disse gruppene til enhver tid 
er definert i medhold av jordbruksavtalen». 
 
Rundskriv 2019-34, pkt. 2.3: «Leveransene fra produksjonen skal stå i 
samsvar med antall dyr det søkes tilskudd for. Det må vurderes om 
produksjonen er for ekstensiv eller mangler næringsmessig 
forankring». 
 
RS 2019-35, pkt. 4.2.3 gir retningslinjer for saksbehandling. 
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Frist for å lukke avviket Umiddelbart 
Kommentar 
 

Det ikke dokumentert hvilke vurderinger som er gjort i forhold til 
vurdering av vanlig jordbruksproduksjon. 

 
Merknad 1 Manglende vurdering av om det er sannsynlig at husdyr har 

vært på beite 
I flere søknader er det godkjent et høyt antall dyr på beite. 
Kommunen bør under saksbehandlingen vurdere om det er 
sannsynlig at dyrene har vært på beite. Dette følger av 
bestemmelser gitt i PT-forskrift § 3 3. ledd c. og d, som igjen er 
omtalt i RS 2019-34, punkt 3.7 og i RS 2019-35, punkt 6.8.1 

 

Merknad 2 Manglende kontrollplan og manglende risikobasert utplukk til 
kontroll  
Kommunen hadde i 2019 ikke noen kontrollplan og hadde heller 
ikke gjort et risikobasert utplukk av søknader til kontroll. 
Kommunen skal plukke ut søknader til kontroll på bakgrunn av en 
risikovurdering. Dette følger av bestemmelser gitt i PT-forskrift § 
10 og RS 2019-35, kap. 5.2. 
 
Fra 2020 skal kommunen ha skriftlige dokumenter som viser alle 
deler av den risikobaserte kontrollen. Det gjelder:  

 kontrollplan 
 anvende kontrollplanen til å plukke ut konkrete foretak  
 gjennomføringen av kontrollen - skriftlig kommunikasjon 

med foretaket ved dokumentkontroll og skriftlig 
kommunikasjon og kontrollskjema ved stedlig kontroll 

 kommunene sine funn i kontrollen og betydningen det har 
for tilskuddet – avvikskommentar og begrunnelse for 
vedtak 

 
 
Tilskuddsordning: Tilskudd til regionale miljøtiltak (RMP) 
 
Avvik 3 
 

Uberettiga tilskudd til beiting av verdifulle jordbrukslandskap 
på innmark 
Det er i fem saker innvilget tilskudd til arealer som ikke 
tilfredsstiller kriteriene i forskriftens § 6.  

Avvik fra  
 

«Forskrift om regionale miljøtilskudd til jordbruket, Trøndelag»  
§ 6 sier at «verdifulle jordbruksarealer er:  
1. Øyer og holmer/vegløse områder.  
Det skal ikke være kjørbar forbindelse til arealet. Mulig adkomst med 
traktor regnes som kjørbar forbindelse.  
2. Områder verna som landskapsvernområde, naturreservat eller 
nasjonalpark.  
3. Setervoller».  

Frist for å lukke avviket Umiddelbart 
Kommentar 
 

Arealene det er søkt om tilskudd til ligger inntil vei. Arealene er 
ikke vernet etter naturmangfoldloven og er heller ikke setervoll. 
Arealene oppfyller derfor ikke kravene som stilles for å kunne søke 
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om tilskudd. Arealene skulle derfor ikke vært godkjent og 
kommunen skulle ha foretatt aktsomhetsvurdering og vurdert om 
feilsøkingen gir grunnlag for avkorting av tilskudd. 

 
Avvik 4 Uberettiga tilskudd «skjøtsel av automatisk freda 

kulturminne» 
Det er i to saker innvilga tilskudd til skjøtsel av automatisk freda 
kulturminne på areal som ikke er registrert som kulturminne.  

Avvik fra  «Forskrift om regionale miljøtilskudd til jordbruket, Trøndelag»  
  § 16 sier: «Tilskuddsberettiga areal inkluderer sikringssone, jf §6 i 
kulturminneloven». 

Frist for å lukke avviket Umiddelbart 
Kommentar Det er tatt med større område enn selve kulturminnet. 
 
Avvik 5 Feil klassifisering av erosjonsrisiko for ikke-klassifisert areal  

I saker der ikke alt areal er klassifisert mht. erosjonsrisiko har 
kommunen gjennomgående plassert uklassifisert areal i prioritert 
vannområde erosjonsklasse 1 uavhengig av om arealet ligger i 
prioritert vannområde eller ikke.   

Avvik fra  «Forskrift om regionale miljøtilskudd til jordbruket, Trøndelag»  
 § 17: Tilskuddet kan gis til arealer i alle erosjonsrisikoklasser innenfor 
«prioriterte områder» og «andre områder».  
Erosjonsrisikoklasser: Temakart for erosjonsrisiko utarbeidet av NIBIO 
skal brukes for arealer som dekkes av disse. Kartene fins som 
temakart under http://www.gislink.no. Kommunen skal i tvilstilfeller, 
og for arealer som ikke dekkes av temakartene, benytte «Veileder for 
prioritering av arealer for tilskudd til endret jordarbeiding» (1993) ved 
beregning av erosjonsrisiko. 

Frist for å lukke avviket Umiddelbart 
Kommentar Det bør utarbeides en rutinebeskrivelse for behandling av RMP-

søknader. I denne bør det henvises til ovennevnte veileder for 
vurdering av erosjonsrisiko, samt til kart i Gislink over prioriterte 
vannområder. 

 
Avvik 6 Manglende risikovurdering ved utplukk til kontroll  

Det er ikke dokumentert at det er foretatt risikobasert utplukk av 
foretak til stedlig kontroll av søknader om regionale miljøtilskudd.  

Avvik fra  Rundskriv 2019-17, pkt 4.5.2: 
«Det skal gjennomføres risikobasert kontroll av opplysninger i 
søknader om tilskudd, jf reglement om økonomistyring i staten.» 
«Kommunen skal plukke ut søknader til kontroll på bakgrunn av en 
risikovurdering.» 

Frist for å lukke avviket Umiddelbart 
Kommentar Risikovurdering skal dokumenteres skriftlig.  

Manglende risikovurdering ved utplukk til kontroll ble også 
avdekket i Fylkesmannens forvaltningskontroll i Frosta i 2017.  
Det anbefales at kommunen utarbeider kontrollplan for ordningen 
der kriterier for risikobasert kontroll inngår. Det bør videre 
etableres rutine for dokumentasjon av kontroller.  

 

http://www.gislink.no/


6 

 
Tilskuddsordning: Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 
 
Avvik 7 
 

Kommunen har innvilget SMIL-tilskudd til tiltak som er 
utenfor ordningen 
Søker har ikke dokumentert at omsøkt areal er gammel 
kulturmark, kommunen har heller ikke sjekket dette. Det er i to 
saker innvilget tilskudd til rydding og inngjerding av areal 
klassifisert som skog i AR5. På flyfoto ser det ut til å være relativt 
tett skog på hele eller deler av arealet. Det er skog på disse 
arealene også på eldre flyfoto. 

Avvik fra  
 

SMIL-forskriften § 1 Formål 
«Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å fremme 
natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og 
redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som kan forventes 
gjennom vanlig jordbruksdrift». 
 
SMIL-forskriften § 5 Tilskudd til kulturlandskapstiltak og 
forurensningstiltak 
«Det kan innvilges tilskudd til gjennomføring av tiltak som ivaretar 
natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapet. Det kan også 
innvilges tilskudd til gjennomføring av tiltak som bidrar til å hindre 
eller redusere forurensning eller risikoen for forurensning fra 
jordbruket». 

Frist for å lukke avviket Umiddelbart 
Kommentar 
 

SMIL-tilskudd til biologisk mangfold skal gå til restaurering av 
gammel kulturmark og ikke etablering. Kommunen anbefales å 
sørge for at søker kan dokumentere at vilkårene for å få tilskudd 
er på plass (eksempelvis dokumentere spor etter beiting, at det 
er rester etter gjerding mv.) SMIL-tilskudd til gammel kulturmark 
skal gis til arealer som tidligere har vært, og fremdeles har rester 
av å være gammel kulturmark. 

 
Avvik 8 Mangelfullt vedtaksbrev 

Vedtaksbrevene i en sak mangler informasjon om kontrolltiltak og 
mulige reaksjonsformer. I tillegg mangler vurdering av tiltaket 
etter Naturmangfoldloven §§ 8-12. 

Avvik fra  Pkt 3 i rundskriv 2019/14:  
«Vedtaksbrevet til søkeren med eventuelle vedlegg skal inneholde: 

- formål med tilskuddet  
- sakens bakgrunn, hva slags tiltak tilskuddet forutsettes 

benyttet til og begrunnelse for vedtaket 
- tilskuddsbeløp 
- frist for gjennomføring av tiltaket 
- vilkår som gjelder spesifikt for denne søknaden 
- utbetalingsordning 
- kontrolltiltak som kan bli iverksatt 
- mulige reaksjonsformer dersom tilskuddsmottaker ikke 

opptrer i samsvar med forutsetningene for tilskuddet 
- opplysning om at innvilgelse av tilskudd ikke innebærer at 
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tiltaket er godkjent med hensyn til annet regelverk 
- opplysning om klageadgang 

Kommunen skal vurdere de miljørettslige prinsippene i 
naturmangfoldloven §§ 8-12 ved behandling av SMIL-søknader». 

Frist for å lukke avviket Umiddelbart 
Kommentar Kommunen og overordna myndigheter skal ha mulighet for å 

kontrollere at tilskuddet brukes i henhold til forutsetningene, og 
evt. vurdere reaksjonsformer dersom det avdekkes brudd på 
regelverket. Kommunen plikter å opplyse om kontroll og 
eventuelle reaksjonsformer ved brudd på regelverket i 
vedtaksbrevet. I søknads- og saksbehandlingssystemet AGROS, 
inneholder malene for vedtaksbrev standardtekster som ivaretar 
kravene som er nevnt i pkt. 3 i rundskrivet. Kommunen må i tillegg 
passe på å ta inn vilkår som er særskilt for den enkelte sak, der 
dette anses nødvendig. 

 
Andre observasjoner: 

 AR5:  
o Det er foretatt kontinuerlig ajourhold i 2019 gjennom Sentral lagring av felles 

kartbase (SFKB).  
o Det anbefales at kommunen etablerer skriftlige rutiner for kontinuerlig ajourhold 

av AR 5. Både arbeidsdeling mellom kart/oppmåling og landbruk, og 
arbeidsdeling forvaltning skog (som ligger i Levanger kommune) og AR5 (som 
ligger i Frosta kommune) er aktuelle områder å utarbeide skriftlige rutiner på, slik 
Fylkesmannen ser det.  

o Gjennom geovekstavtale LACHTL95 Stjørdal, Frosta og Levanger 2019, er 
kommunen i prosess med periodisk ajourhold av AR5. 

7 Avsluttende kommentarer 
Frosta kommune har jobbet godt med oppfølging av de avvik og merknader som ble avdekket på 
forvaltningskontroll i 2017 på produksjonstilskudd. På RMP gjenstår det fremdeles noe arbeid. 
Det er viktig at Frosta kommune tar tak i dette. 
 
Fylkesmannen anbefaler kommunen å igangsette arbeidet med å få en helhetlig internkontroll.  
Dette både for å få fulgt opp de avvik som ble avdekket under forvaltningskontrollen, og for å 
sikre en kvalitetsmessig god forvaltning på landbruksområdet framover.  
 



  
Eventuelt  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Frosta kommune 08.12.2020 30/20 
 
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 20/435 - 2 
 
Det fattes ikke vedtak under eventuelt. Dersom kontrollutvalget ønsker å fatte et vedtak 
knyttet til et tema som tas opp i møte må egen sak om dette settes på sakslisten. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Godkjenning av møteprotokoll  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Frosta kommune 08.12.2020 31/20 
 
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 20/435 - 3 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes. 
 
 
 
 
 
 


	0001 - Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frosta kommune - 08.12.2020
	0002 - 25_20 Referatsaker
	0003 Vedlegg - Brev fra Frosta kommunes advokat  til Kjell Hernes
	0004 Vedlegg - Sveplassveien
	0005 Vedlegg - Notat av 22.04
	0006 Vedlegg - Sveplassveien i Frosta kommune - klage til kontrollutvalget
	0007 Vedlegg - Revisjonsstrategi 2020 Frosta kommune
	0008 - 26_20 Bestilling av eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Innherred legevakt
	0009 - 27_20 Kontrollutvalgets års- og møteplan for 2021
	0010 Vedlegg - Årsplan 2021 for Frosta kontrollutvalg
	0011 - 28_20 Orientering fra kommunedirektøren vedrørende kommunens håndtering av Corona
	0012 - 29_20 Orientering fra kommunedirektøren vedrørende Teknisk avdeling
	0013 Vedlegg - Melding fra Fylkesmannen
	0014 Vedlegg - Rapport etter forvaltningskontroll - Frosta kommune
	0015 Vedlegg - Endelig rapport 2020 - Frosta kommune
	0016 - 30_20 Eventuelt
	0017 - 31_20 Godkjenning av møteprotokoll

