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Tilsyn i byggesaker

Bygningsmyndighetene skal gjennom tilsyn påse at plan- og bygningsloven overholdes i 
kommunen. Myndighetene står fritt til å velge omfang og fremgangsmåte for tilsynet.

Formålet med tilsyn er i første rekke å påse at tiltak i kommunen gjennomføres i samsvar med
plan- og bygningsloven. Tilsyn har videre som formål å avdekke om aktørene i byggesaken utfører
sine oppgaver i henhold til den tildelte ansvarsretten. Tilsyn er en viktig forutsetning for at 
ansvarsrettssystemet skal virke etter sin hensikt. Tilsyn vil ha en forebyggende virkning på 
virksomheten til involverte foretak i forhold til pågående og nye byggetiltak. Hvor tilsynet avdekker
svikt i rutiner, bør dette bidra til at det foretas en gjennomgang av foretakets styringssystem eller
bruken av system, med sikte på å gjøre forbedringer for å forhindre gjentatte byggefeil.

Et tilsyn bør også ha som formål å sette fokus på de kostnads- og tidsbesparende virkninger man
oppnår ved å benytte styringssystem i den daglige driften. Byggefeil er ikke økonomisk eller
tidsmessig gunstig, verken for tiltakshaver eller aktørene i BA-næringen.

Plan- og bygningsloven setter ingen begrensninger
for når tilsyn kan gjennomføres. Tilsyn med tiltaket
kan gjennomføres i alle stadier av byggesaken.
Tilsyn med byggverket kan også iverksettes
etter at ferdigattest er utstedt og i hele byggets
levetid. Det kan videre føres tilsyn med byggetiltak
hvor det ikke er søkt om tillatelse. I de fleste 
søknadspliktige tiltak vil tilsyn være mest 
aktuelt før ferdigattest er gitt.

Kommunens tilsynsvirksomhet er begrenset til
kommunens rolle som bygningsmyndighet.
Kommunen skal gjennom tilsyn påse at
regelverket følges og at det foretas kontroll,
men skal ikke gjennomføre løpende kontroll
selv. Kontrollen skal foretas av foretak med
ansvarsrett for kontroll.

Kontroll

Kontrollen skal bekrefte at krav som er gitt i eller i medhold av loven, er tilfredsstilt i det
ferdige tiltak og gi grunnlag for utstedelse av ferdigattest, når arbeidene er utført og 
kontrollen har vist at de er i samsvar med kravene.

Hensikten med reglene om kontroll er å redusere feil og mangler i forhold til bestemmelser gitt i
eller i medhold av pbl., samt byggetillatelsen og vilkår i denne. Feil og mangler medfører bygg-
skader som har, og har hatt, et for stort omfang i Norge. Det er også et problem at det oppstår
unødig store skader på personer og eiendom ved katastrofesituasjoner som brann og orkan. Slike
skader kunne vært unngått eller begrenset hvis de tekniske forskriftene hadde vært fulgt.

Utgangspunktet er at alle søknadspliktige tiltak skal kontrolleres. Det skal føres nødvendig kontroll
både med prosjekteringen og utførelsen.
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Kommunen kan gjøre unntak fra kravet om kontroll dersom kontroll vurderes å være unødvendig.
Til å gjennomføre kontrollen er tiltakshaver pålagt å bruke foretak som har eller kan få ansvarsrett.
Kontrollen kan enten foretas av den utøvende selv (egenkontroll) eller et annet foretak (uavhengig
kontroll). Foretakenes kvalifikasjoner og kontrollplanen vil være utslagsgivende for dette valget.
Kommunen skal ikke selv kontrollere, men påse at kontrollen blir betryggende gjennomført av 
kontrollansvarlig foretak. Gjennom dette skal kommunen bygge opp om den kontrollen som utføres
i prosjektet, ikke overta den fra de som har oppgaven og ansvaret.

De ansvarlige kontrollerende foretakene er ansvarlig for hele kontrollen, herunder at viktige og 
kritiske kontrollområder dokumenteres særskilt.

Foretak med ansvarsrett for kontroll av utførelsen skal:
* kontrollere at utførelsen er i henhold til prosjekteringen og tillatelsen(e) 
* identifisere og rapportere til ansvarlig søker dersom det oppdages prosjekteringsfeil 

eller manglende prosjektering 
* kontrollere at nødvendige beskrivelser og arbeidstegninger ligger på byggeplassen 
* identifisere (åpne) avvik 
* påse at avvik blir lukket av ansvarlig utførende 
* dokumentere all kontroll og avviksbehandling 
* påse at det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon for de produkter som inngår i arbeidet 
* kontrollere om utførende har styringssystem som dekker oppgaven, og at det er i bruk 
* melde fra til kommunen dersom utførende ikke lukker avvik. 

Det er ansvarlig søker som foreslår kontrollform, men det er kommunen som avgjør kontrollformen.

Kommunen skal godkjenne dokumentert egenkontroll når den anser egenkontroll å være 
tilstrekkelig for tiltaket det gjelder. Kommunen bør kreve uavhengig kontroll når den ut fra en 
vurdering finner det nødvendig.
Selv om egenkontroll er valgt som kontrollform kan det benyttes uavhengig kontroll til enkelte 
kontrollaktiviteter, når det er nødvendig av kvalifikasjons- eller pålitelighetshensyn. Eksempel på
tiltak hvor uavhengig kontroll bør vurderes er tiltak der feil prosjektering og/eller utførelse kan få
stor betydning for helse, miljø eller sikkerhet.

Uavhengig kontroll er ingen unntaksregel, men skal benyttes i alle saker hvor dette er nødvendig
for å kunne sikre en tilfredsstillende kontroll. Det anbefales at kommunene i større grad vurderer
bruk av uavhengig kontroll for å sikre at tiltaket blir i samsvar med bestemmelser gitt i eller i 
medhold av pbl. Kommunal- og regionaldepartementet har signalisert at det kan være grunn til å
vurdere uavhengig kontroll i flere tilfeller, særlig hvor “kontrollplanen viser viktige og kritiske 
kontrollområder, eller hvor kontrollforetakets styringssystem synes mindre egnet pga. manglende
praksis, perifer fagkompetanse, høy vanskelighetsgrad (tiltaksklasse), kontrollområdets viktighet
osv.”

Oslo 14.11.2008
for OPAK AS

Espen Sjulstad
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