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fotograf Hans Arne Vedlog. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto: Hans Arne Vedlog/Dagbladet 
 
 



 

 2 

Kontaktpersoner: 
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1.0 Dette er saken 
1. juli 2009 sendte miljøvernminister Erik Solheim ut nye retningslinjer med 
innstramminger i adgangen til å sette opp bygg i strandsonen. Fra denne datoen ble det 
mye vanskeligere å få godkjent byggeprosjekter. Plan og byggningskontorene i landets 
kystkommuner opplevde en flom av nye søknader de siste dagene før regelendringen. 
I den forbindelse ville vi i kartlegge hvordan maktpersoner i Norge nå tilpasset seg det 
nye regelverket. Hvem hadde søkt om tillatelse til nye prosjekter i strandsonen de siste 
dagene før regelendringene trådde i kraft? 
Runden ga oss ikke mye i første omgang, men vi ble enige om å gjøre den samme 
øvelsen på samtlige statsråder. Det var slik vi oppdaget at Helga Pedersen hadde hele 17 
eiendommer oppført på hennes og mannens navn i Vestertana. 
 
Hva brukte Ap-nestlederen alle disse eiendommene til? Og hva slags planer hadde hun 
for dem?  
 
Resultatet ble flere avsløringer om Ap-nestlederens og fiskeriministerens lovbrudd på 
nett og papir i Dagbladet: 
 
Ikke bare manglet Helga Pedersen de nødvendige papirer som ga henne lov til å bo i 
den tidligere hytta i Vestertana, hun hadde også benyttet et naust ulovlig. I tillegg 
fant vi også ut at hun og mannen hadde startet å bygge på hovedhuset lenge før de 
hadde tillatelse til å gjøre det. 
 
 

2.0 Artiklene om Helga Pedersens eiendommer i Vestertana 
 
26. august 2009: 
Her bor Helga Pedersen ulovlig 
-Dette er pinlig  
Ap-nestleder og statsråd Helga Pedersen bor ulovlig i huset sitt hjemme i Tana. 
http://www.dagbladet.no/2009/08/26/nyheter/innenriks/politikk/helga_pedersen/7819857/ 
– publisert både på nett kl. 06:54 og papir side 2, 3 og 4 
 
– Trodde de hadde lært av Haga 
Per-Kristian Foss (H) er overrasket 
– publisert bare på nett, kl. 11:09 
http://www.dagbladet.no/2009/08/26/nyheter/valg_2009/politikk/innenriks/regjeringen/7
823412/ 
 
Bygde ut hytta ulovlig 
Helga Pedersens påbygg sto klar tre måneder før godkjennelse 
http://www.dagbladet.no/2009/08/26/nyheter/valg_2009/helga_pdersen/innenriks/politikk/782150
4/ 
– publisert bare på nett kl. 13:34 
 
Låner ut hytta ulovlig 
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Både i vinter og i sommer har det bodd folk ulovlig i Helga Pedersen naust i Vestertana. 
– publisert på nett kl. 18:24 
http://www.dagbladet.no/2009/08/26/nyheter/politikk/helga_pedersen/7830437/ 
 
27. august 2009: 
Låner ut naust ulovlig 
Både i vinter og i sommer har det bodd folk ulovlig i Helga Pedersen naust i Vestertana. 
– publisert på papir 
 
28. august 2009: 
Helga varslet ikke Jens selv  
– publisert på papir 
 
 
 

3. 0 Arbeidets gang 
Informasjonen i Eiendomsregisteret viste at Helga Pedersens 12 eiendommer og 17 bygg 
var kjøpt opp over en periode på fire år. Hva skulle Arbeiderpartiets nestleder og landets 
fiskerminister med en såpass stor eiendomsportefølje? Skulle hun drive egen virksomhet 
ved siden av jobben som statsråd og nestleder?  
 
Dette fant vi ut på forsommeren, men skjønte at vi ville komme til å trenge en del 
ressurser på å jobbe videre med dette. Vi skulle ha sommerferie og valgte å la saken ligge 
til vi var tilbake i august. 
 
I løpet av sommeren hadde VG et intervju med Helga Pedersen i nettopp Vestertana. I 
artikkelen ”Min ambisjon er ikke å bli den nye Gro” forteller Ap-nestlederen om at hun 
bor hjemme i Vestertana i Finnmark.I bildeteksten til hovedbildet står det: 
 
– Det er sauen vi på sikt skal leve av, forteller Helga Pedersen. Sammen med ektemannen 

Erik Brenli og datteren Anna har hun overtatt foreldrenes sauegård på om lag 100 

vinterfôrede dyr i Vestertana 

 
Ifølge Eiendomsregisteret var flere av tomtene regulert til boliger og flere til hytter. 
Oppkjøpene startet omtrent samtidig med at Pedersen ble fiskeriminister og medlem av 
regjeringen Stoltenberg II. Pedersen og mannen hadde betalt drøyt 4 millioner kroner for 
alle eiendommene i Tana kommune. 
 
I et excel-ark satte vi opp en oversikt over alle eiendommene og alle bygningene som var 
registrert på dem. Vi tok vi også kontakt med Tana kommune for å få vite mer. Bjørnar 
Andersen, i kommunens utviklingsavdeling, kunne fortelle at han mente det var snakk om 
hele seks eneboliger på tomtene. Andersen kunne opplyse at det fantes en byggesak fra 
2007 på en festet tomt. Det gjaldt oppføring av et garasjeanlegg. 
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I tillegg fikk vi opplyst at flere av hyttene befant seg på et såkalt LNF-område, et område 
regulert for landbruk, natur og fritid. Først seinere fant vi ut at flere av bygningene også 
lå innenfor 100 metersbeltet til sjøen og grenser til et naturreservat. 
 
Andersen i Tana kommune visste ikke hva slags virksomhet som drives på tomtene, men 
mente det kunne være snakk om sauedrift. 
 

3.1 Tur til Vestertana 
Vi bestemte oss for å se nærmere på eiendommene. Vi stilte oss spørsmålene: Hva skal 
hun med alt dette? Hva brukes bygningene til i dag? Hvem administrerer disse 
eiendommene for Pedersen og Brenli? 
Hvem leier dem? 
Dessuten var informasjonen om at disse eiendommene lå på et spesielt område, 
interessant. Det var viktig å få vite mest mulig om området, og ikke minst; se bygningene 
og eiendommene selv.  
 
Vi måtte ta en avgjørelse om vi skulle ringe til Helga Pedersen for å spørre henne selv, 
eller om vi skulle dra opp først for å se og ta bilder. Vi valgte det siste. En tur opp for å se 
selv, ville uansett gi oss et bedre inntrykk enn noe annet, og bilder til bruk i en eventuell 
sak. 
 
Samtidig kunne vi få papirene på alle byggesakene. Vi visste om en byggesak foreløpig, 
men antok at det var flere. Vi bestemt oss for å dra til Tana kommune å få alt av papirer 
på en gang. Erfaringsmessig tar slike forespørsler lang tid, og personlig oppmøte gir alltid 
god hjelp. 
 
Med valgkampen godt i gang torsdag 20. august, tok Veslemøy Lode og fotograf Hans 
Arne Vedlog turen til Kirkenes, Tana og Vestertana i Finnmark.  
 
Før avreise gjorde vi en avtale med Tana kommune om å få komme innom. På 
kommunen fikk vi oversikt over alle eiendommene og ba om innsyn i alt av byggesaker 
på samtlige tomter. Vi fikk lov til å studere kart og fikk med kommunens hjelp gå inn i 
detaljer i Statens kartverk. Dermed fikk vi også informasjon om hvem som bodde i hvert 
av husene. 
 
Like før avreise fra Kirkenes samme dag, fikk vi hentet mappa i en postkasse på 
kommunehuset, hvor vår kilde hadde lagt alt av byggesaker etter kommunens stengetid. 
Vi hadde bedt om alt, også gamle byggesaker før Pedersen og mannen tok over 
eiendommene. Det var helt bevisst. Gamle vedtak på eiendom blir overført til nye eiere 
om ikke annet vedtak er gjort. Derfor var alt av interesse. 
 

3.2 Nøye kartlegging av eiendom 
Vi noterte ned alle opplysninger fra Statens kartverk om reguleringsbestemmelser og 
lovlig oppførte bygninger. Opplysninger om hvor boliger, hytter og naust befant seg 
noterte vi ned på kart fra Statens kartverk, som kunne vise oss hvor i terrenget hver enkelt 
bygning lå.  
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Med hjelp av utskrifter fra Statens kartverk, opplysningene fra kommunen og nøyaktige 
notater, kunne vi, ved å følge terrenget fra bilveien, ta bilder og skrive ned kjennetegn på 
hver eneste bygning. 
 
Disse utskriftene brukte vi seinere til å lage design over Pedersens eiendommer på side 4 
i avisa den 26. august. Se saken 26. august 2009 side 4. 
 
Vi fikk kartlagt hvor foreldrene bodde og hvor Pedersen selv holdt til. Men flere 
småbygninger og naust var vanskelig tilgjengelig fra offentlig vei.  
 
På dette tidspunktet ante vi ingenting om hva turen og kartleggingen var verdt. Ut fra det 
vi nå visste kunne vi lage en større sak om Helga Pedersens rike. Da med et intervju med 
ministeren på plass i hjembygda.  
 
Men mapper av byggesaker har vist seg å by på flere overraskelser. Det samme erfarte vi 
i saken med byggerotet rundt Åslaug Haga. Den gang var kommunens papirer helt 
avgjørende.  
 

3.3 Byggesakene  
Tilbake i Oslo gjør vi flere søk i Retriever om Helga Pedersen. I Dagbladets Magasinet 
finner vi et større portrett 12. juli 2008. Dagbladet er hjemme hos Pedersen og får også 
komme inn. Hallgeir Opedal stiller i saken Pedersen alle spørsmålene. Vi får også viktig 
informasjon om et nytt tilbygg i saken: 
 
”Eier nummer to bygde ut sørfløyen med stue og peis. Og eier nummer tre, altså Helga og mannen som hun 

gifter seg med i dag, stakkars mann, bygde ut nordfløyen med bad og et bitte lite soverom. Til sammen 62 

kvadratmeter.  

 

– Er alt byggemeldt?  

– Vi har alle tillatelser, sier Helga Pedersen.  

– Er brygga godkjent?  

– Vi har ingen brygge.  

– Bor det folk i stabburet?  

– Vi har ikke noe stabbur. Vi har et naust som sto her da vi tok over. Det er ikke leid ut.  

– Så det er ingenting å slå opp på førstesida?  

– Nei. Alt skal være godkjent. Kom inn, kom inn. Dere må lukke øynene for støv og rot.”  

 
Ifølge plan- og bygningsloven skal tilbygg og nye oppføringer på en eiendom godkjennes 
av kommunen før det tas i bruk, selv om man tidligere har fått byggetillatelse. Da skal 
kommunen utstede en ferdigattest etter at man har sendt inn en skriftlig søknad. Hvis ikke 
alle tiltak er ferdig, må man i stedet søke om en midlertidig brukstillatelse.  
 
Bergsaker og Lode hadde jobbet med akkurat den samme problemstillingen under saken 
om Åslaug Hagas stabbur. Begge var med da Dagbladet kunne avsløre at Haga bodde 
ulovlig fordi hun og mannen manglet brukstillatelse til et påbygg på hovedhuset. Da var 
det allerede blitt kjent i Dagbladet at stabburet på tunet ikke var godkjent for utleie. 
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3.3.1 Bor ulovlig 
Det første dokumentet som fattet interesse var fra et svar fra Tana kommune på søknad 
om bruksendring av boligen til Pedersen og mannen 28. august 2006.  
 
I kommunens vedtak blir søknaden innvilget, men i brevet står det også at det kreves en 
søknad om en ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Vi finner ingen midlertidig 
brukstillatelse eller ferdigattest i mappa. Vi finner heller ikke et søknadsskjema fra 
Pedersen og mannen.  
 
Vi ringer kommunen dagen etter og får en bekreftelse på at en ferdigattest eller 
brukstillatelse skal være å finne i mappa om det eksisterer en. Vi ber kommunen ta en 
ekstra sjekk. Har vi fått absolutt alle papirene? Kan kommunen ha sendt ut en tillatelse 
elektronisk? Finnes det et elektronisk arkiv? Holder det med muntlig godkjennelse?  
 
Til slutt er vi sikre. Det mangler en siste godkjennelse av påbygget til Pedersen og 
mannen på Vestertana. Vi får også en uttalelse av kommunen som bekrefter ulovligheten. 
Vi sitter med tegninger av påbygget og kan i saken publisert 26. august fortelle at med et 
bilde av Pedersens hjem at  
 
”Ap-nestleder og statsråd Helga Pedersen bor ulovlig i huset sitt hjemme i Tana.” 
 

3.3.2 Sortering av stoff  
Dokumentene fra kommunen inneholder mye informasjon. Vi legger alle byggepapirene 
etter hverandre i tid for å lese oss opp. I alt er det tre saker: Et påbygg på Pedersens 
privatbolig, en gammel sak på et naust og en garasjesak. 
 
Det er viktig å ha rekkefølgen i brevene sendt til og fra kommunen klart for seg i de ulike 
byggesakene. Vi går systematisk gjennom brevene, understreker ting vi ikke forstår og 
leser byggesakene som prosesser med en begynnelse og en slutt. Alle vedtak noteres. Det 
er mange eiendommer, enda flere bygninger og en lang rekke brev. Henvisninger til 
lovverk og prosedyrer leses nøye. Vi setter oss inn i lovverket og bruke tilgjengelig kilder 
på nettet til å lese om brukstillatelse og ferdigattester. 
 
 

3.3.3 Kvalitetssikring med eksperter 
Før vi publiserer saken leter vi hele tiden etter smutthull i vår egen framstilling av saken. 
Kan vi ha misforstått? Er lovverket så entydig? Hvis dette er et lovbrudd, hva kan 
kommunen gjøre? Risikerer Helga Pedersen bøter for manglende godkjennelse? Og hva 
er vanlig praksis rundt om i landet? 
 
Vi har bestemt oss for å ta kontakt med flere eksperter. Er det åpenbare unntak i 
bestemmelsene som gjør at Pedersen likevel har papirene i orden? Hvor strengt er 
lovverket? Vi tar kontakt med Thor Falkanger, jussprofessor ved Universitetet i Oslo. 
Han er ikke kjent med noen unntak og bekrefter at Pedersen risikerer bøter. 
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Vi får møter også professor Kåre Lilleholt på hans kontor. Han får lese igjennom de mest 
sentrale papirene i saken. Han bruker god tid på oss, og vurderer lovverket opp mot 
faktum i Pedersens sak. 
Det er også gitt dispensasjon fra byggeforbudet i strandsonen. Han bekrefter at det er i 
strid med plan- og bygningsloven å ta i bruk den delen av huset som Pedersen og familien 
nå bor i.  
 

3.3.4 Pedersens tilsvar 
Første gang vi tar kontakt med Pedersen er det mye som tyder på at de allerede er 
informert om hva vi holder på med. Hun får også vite hva vi gjerne vil ha svar på. 
 
Kvelden før trykking drar responsen fra Helga Pedersen ut i tid. Bare kort tid før 
deadline, får vi endelig Pedersen på tråden. 
 
Hun bekrefter at det ikke finnes en ferdigattest eller brukstillatelse. Hun blir konfrontert 
med sitte eget svar til Dagbladet Magasinet året før, og får spørsmål om hun ikke burde 
”ha lært av avsløringene rundt Åslaug Hagas hus, stabbur og hytte i 2008”. Hun legger 
seg flat og innrømmer at ”Dette er pinlig. Definitivt.” Se vedlagt sak. 
 
Vi trykker alle spørsmål og svar i intervjuet på side 4 26. august 2009. På spørsmål om 
når tilbygget sto ferdig, får vi et svar som ikke stemmer med sakspapirene på tomta: 
 
– Det sto ferdig våren 2006. Det er tre måneder før vi fikk brevet fra kommunen med en godkjennelse av 

bruksendringen. Vi hadde da inntrykk av at saken var ferdig behandlet i november 2005. Vi hadde levert en 

forenklet byggemelding i 2005, og saken hadde vært oppe til høring i fylkeskommunen og Sametinget. 

 
Med andre ord: Pedersen og mannen hadde startet å bygge lenge før de hadde fått 
tillatelse. Faktisk sto det oppført ferdig tre måneder før de fikk godkjennelse til å starte 
byggingen. Opplysningen kommer helt på tampen av deadline. Vi velger å trykke saken 
slik vi først hadde tenkt, vinklet på at hun bor ulovlig. Vi er nesten helt sikre på at vi har 
fått en opplysning fra Pedersen om at hun også har bygget ut ulovlig, men det er for seint.  
 

3.4 Bygde ut ulovlig 
Morgenen etter går vi en ny runde i papirene. Vi finner fram brevet fra 21. juli 2005 sendt 
til Pedersen bare dager etter den opprinnelige søknaden om å bygge. Der gjør 
kommunene det klart at den ”ikke kan gi tillatelse til bruksendring til boligformål før 
vann og avløp er sikret.”  
 
Vi har tidligere notert oss at kommunen har gjort merknader om at boligen befinner seg i 
et spesielt område og er klar over at Pedersen har fått lov til å bygge i strandsonen 
likevel. Det kreves en dispensasjon og en høringsrunde. 28. august 2005 ber kommunen 
Pedersen og mannen avvente til høringen er ferdig. Heller ikke her er det noe som tyder 
på det Pedersen sa, at saken skal ha vært ferdigbehandlet i november 2005. 
 
I Tana kommune ser utnevnt pressetalsmann, Kjell Nilssen, nærmere på saken. Han 
bekrefter at de har startet å bygge lenge før de fikk lov.   
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Vi velger å legger ut saken på nettet kl. 08:43: 
 
”Bygde ut hytta ulovlig. Helga Pedersens påbygg sto klar tre måneder før 
godkjennelse.” 
 
Det er samme dag som den første avsløringen 26. august 2009. Vi venter et større trøkk 
fra konkurrentene og mener det er grunn til at også andre vil sitte med de samme 
dokumentene i løpet av dagen. Både kommunen og Pedersen vet nå at hytta ble bygd 
ulovlig. Vi tar ikke sjansen på at de skal gå ut med informasjonen selv. 
 
Vår først sak er allerede overalt i nyhetene. Også denne blir lagt godt merke til. 
 
Samme dag kommer også Helga Pedersen med en redegjørelse i saken: 
http://arbeiderpartiet.no/Aktuelt/Nyhetsarkiv/Forskjellig/Redegjoerelse-for-eiendom-i-
Vestertana 
 
 

3.5 Naustet 
Da vi var oppe på Vestertana hadde vi lagt merke til en bil som sto parkert utenfor et av 
naustene helt nede ved strandkanten. Vi la også merke til at naustet så møblert ut 
gjennom vinduene.  
 
På eiendommen hadde vi registrert to naust, et stabbur, en nedslitt gammel bolig og et 
fjøs. Ved naustet sto en bil parkert. Der og da hadde vi ikke nok informasjon til å ta 
kontakt med mannen. Vi ønsket heller ikke å gjøre beboerne oppmerksomme på at vi 
jobbet med saken. Vi var på dette tidspunktet heller ikke sikre på at dette virkelig var 
naustet til Pedersen, eller at naustet skulle komme til å bli sentralt. 
 
Hjemme i Oslo fant vi ut at bilen var registrert på en venn av Pedersens mann, John 
Andreas Knutsen. Vi ringte ham og han fortalte at han har ”lånt hytta i tre-fire dager”. 
 
Takket være nøye kartlegging av eiendommene og en ekstra runde med kommunens 
papirer, finner vi ut at det er en gammel byggesak på nettopp dette naustet. De tidligere 
eierne hadde brukt det til utleie. Men kommunens folk hadde vært på befaring og gjort 
det klart at naustet ikke skal brukes som fritidsbolig. I et vedtak gjør kommunen det klart 
at naustet ikke er godkjent for varig opphold og overnatting. Vedtaket gjelder fortsatt. 
Også vennens opphold i naustet er ifølge kommunen ulovlig. Det resulterer i saken: 
 
”Låner ut hytta ulovlig. Både i vinter og i sommer har det bodd folk ulovlig i Helga 
Pedersens naust i Vestertana.” 
 
Hyttelåner Knutsen har åpenbart vært i kontakt med Pedersen eller hennes mann. 
Statsråden er derfor forberedt på at vi jobber med en sak om det ulovlige utlånet. 
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Derfor nevner hun i et intervju med NRK radio at hun også har lånt ut et naust og 
forklarer at en venn har lånt det uten betaling. Hun antyder også at kommunen har 
opplyst til henne at hun ikke har mulighet til det.  
Vi velger å publisere vår sak på nett i stedet for å vente med den til neste dags papiravis, 
slik vi først hadde tenkt det. Kl. 18:24, før både TV2 og NRKs nyhetssendinger, ligger 
den ute. 
 
 

4.0 Problemer underveis 
Gjennom mange skriftlige kilder fikk vi muligheten til å danne oss et klart bilde av Helga 
Pedersens eiendommer og mulige lovbrudd. 
 
Vi var hele tiden ganske sikre på at Pedersen var informert om hva vi foretok oss, noe 
saken om naustet viser. Tana er en liten kommune hvor alle kjenner alle. Det bekreftet 
også kilder seinere i prosessen. Det var også en godt forberedt statsråd som ringte oss like 
oppunder Dagbladets deadline kvelden tirsdag 25. august. 
 
Men det er grenser for hva kommunen har på papiret. Opplysningen om når de startet 
arbeidet med påbygget er et slikt eksempel. Det var bare Helga Pedersen og familien som 
kunne fortelle oss det. 
 
  

5.0 Spesielle erfaringer 
Det første nyhetsdøgnet ble svært hektisk. Med en godt forberedt statsråd som la ut en hel 
masse informasjon på nettet, fikk konkurrentene en snarvei til flere mulige saker. 
På grunn av statsrådens raske respons rullet saken mye fortere enn vi hadde planlagt. 
Derfor ble vi tvunget til å publisere raskere på nett. Vi hadde hele tre nettsaker om Helga 
Pedersens eiendommer på trykk det første døgnet. Det ga trolig Dagbladet stor 
troverdighet på saken at vi hadde flere gode oppfølgingssaker gjennom nyhetsdøgnet på 
nett. 
 
Dagen etter hadde vi igjen en god avsløring, men skulle gjerne holdt tilbake saken om 
naustet. Det ble en for stor sjanse å ta, all den tid statsråden var i alle kanaler for å 
forklare seg. Allerede hos oss var hun kjapt ute med å beklage seg. Hun lovet tidlig å 
rydde opp. Vi ble flere reportere på saken etter hvert. Det var en god avlastning å ha flere 
til å forsyne nettet med blant annet reaksjoner fra opposisjonen på Stortinget.  
 
Siste dagen kunne vi fortelle at Helga Pedersen ikke hadde varslet statsminister Jens 
Stoltenberg om at hennes eiendommer i Vestertana ville havne i nyhetene. Dette fikk vi 
bekreftet via kilder i regjeringsapparatet. 
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6.0 Kilder: 
 
Personer: 
Helga Pedersen, daværende Ap-nestleder og fiskeriminister 
Bjørnar Andersen, Tana kommune 
Kåre Lilleholt, jusprofessor ved UiO 
Thor Falkanger, jusprofessor ved UiO 
Kjell Nilssen, Tana kommune 
Per-Kristian Foss (H), medlem av Stortinget kontroll- og konstitusjonskomité 
John Andreas Knutsen, venn av Erik Brenli 
Øyvind Korsberg (Frp), daværende medlem av Stortinget kontroll- og 
konstitusjonskomité 
 
Skriftlige kilder, registre: 
Tana kommune eiendomsregister 
Det sentrale eiendomsregistret 
Folkeregisteret 
Motorvognregisteret 
Statens kartverk 
Plan- og bygningsloven 
Retriever 
 
 
 
 
 
 
Oslo 17.1.2010 
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