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INNLEDNING –  HVA ER TILSYN I BYGGESAK OG HVORFOR ER 
DETTE VIKTIG? 

 

Byggskader er stor utfordring i Norge generelt og noe man jevnlig kan lese om i mediene. 
Byggskader som følge av feil i prosjektering eller utførelse kan skape store utfordringer for 
brukerne av bygget, og vil i verste fall kunne utgjøre en fare for liv og helse. Omfanget av 
byggskader nasjonalt er av Sintef anslått til være ca. 5% av byggekostnadene. Det er derfor 
grunn til å anta at det fortsatt forekommer byggskader for milliardbeløp hvert år på landsbasis. 

Som lokal byggesaksmyndighet har Strand kommune en plikt til å føre tilsyn i byggesaker. Dette 
følger av plan- og bygningsloven (pbl.) § 25-1 der står at kommunene skal føre tilsyn i 
byggesaker med at tiltaket gjennomføres i samsvar med gitte tillatelser og bestemmelser gitt i 
eller i medhold av denne lov, og at ansvarlig foretak er kvalifisert. 

Tilsyn skal utføres i et slikt omfang at de kan avdekke regelbrudd. Det å føre tilsyn i byggesaker 
betyr altså at kommunen ser etter at gjeldende byggesaksregler og tekniske krav følges i det 
enkelte byggverk (bygning, konstruksjon eller anlegg). Dagens ansvarsrettssystem i byggesaker 
legger ansvaret for å oppfylle de tekniske kravene på ansvarlige foretak og/eller tiltakshaver. 
Skal Plan- og bygningsloven fungere etter intensjonen, må Strand kommune føre tilsyn med at 
aktørene i byggesaker overholder regelverket slik at byggfeil kan unngås. Tilsyn er en oppgave 
som inngår i kommunenes forvaltning av byggesaksreglene. Overordnet kan man si at tilsyn i 
byggesaker skal bidra til høyere kvalitet og sikkerhet i de bygde omgivelser i Strand kommune. 
Kommunens tilsyn vil også virke preventivt på aktørene i byggesakene slik at disse tilstreber å 
følge regelverket. Økt kommunalt tilsyn vil også kunne bedre dialogen mellom kommunen og 
ansvarlige foretak og legge til rette for læring og økt kompetanse. 

Kommunens tilsynsplikt omfatter alle typer tiltak etter pbl. § 20-1 (tiltak som omfattes av 
byggesaksbestemmelsen), det vil si følgende: 

• Søknadspliktige tiltak med og uten krav om bruk av ansvarlig foretak 

• Tiltak unntatt søknadsplikt 

• Tiltak som er utført uten nødvendig tillatelse 

Kommunen kan føre tilsyn i byggesaker inntil 5 år etter at det er gitt ferdigattest.  

Det er opp til den enkelte kommune å vurdere hvor, hvordan og i hvilket omfang det skal 
iverksettes tilsyn ut fra egen kompetanse- og ressurssituasjon. Det vil kunne være aktuelt med 
flere typer tilsyn i byggesak, f.eks. byggeplasstilsyn, dokumenttilsyn eller systemtilsyn. Tilsynet 
kan f.eks. gå ut på å avklare om tekniske krav er oppfylt i et byggverk, om foretaket som har 
erklært ansvarsrett i en byggesak innehar tilstrekkelige kvalifikasjoner eller om ansvarlig 
foretak har et tilstrekkelig kvalitetssikringssystem for ivaretakelse av tekniske krav. 

Videre følger det av pbl. § 31-7 at plan- og bygningsmyndigheten skal føre tilsyn med 
eksisterende arealer og byggverk for å påse at det ikke foreligger ulovlig bruk eller andre 
ulovlige forhold etter denne lov som kan medføre fare eller vesentlig ulempe for person, 
eiendom eller miljø. 

Tilsyn kan etter forholdene avgrenses mot ulovlighetsoppfølging. Ved tilsynet avdekkes 
eventuelle ulovlige forhold. Ulovlighetsoppfølging vil kunne være aktuelt dersom tilsynet 
avdekker klare avvik. Kommunen har plikt til å forfølge overtredelser av bestemmelser gitt i 
eller i medhold av plan- og bygningsloven, men kan avstå fra forfølgelse dersom overtredelsen 
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vurderes å være av mindre betydning, jf. pbl. § 32-1. Dersom det gjennom tilsyn avdekkes 
ulovligheter i en pågående byggesak, har kommunen flere virkemidler og sanksjoner som kan 
være aktuelle, f.eks. advarsel til ansvarlig foretak, tilbaketrekking av ansvarsrett, pålegg om 
stans eller retting, tvangsmulkt eller overtredelsesgebyr. Det utarbeides tilsynsrapporter etter 
hvert tilsyn, og dersom tilsynet gjelder foretak med sentral godkjenning, vil tilsynsrapporten 
oversendes Direktoratet for Byggkvalitet. 

Kommunens plikter i forhold til tilsynsarbeidet er utdypet i byggesaksforskriften (SAK10) 
kapittel 15.  Det fremgår av SAK10 § 15-1 at kommunen skal utarbeide en tilsynsstrategiplan for 
sitt tilsynsarbeid i byggesaker. Tilsynsstrategien skal i hovedsak ta stilling til: 

• Målsettinger for tilsynet 

• Organisering og eventuelt samarbeid med andre kommuner 

• Kompetansebehov 

• Rutiner 

• Ressursbehov for tilsynet 

• Finansering 

• Utvelgelse og prioritering av fagområder 

Strand kommunes tilsynsstrategiplan vil innholdsmessig ta utgangspunkt i kulepunktene 
ovenfor. 

FORHOLDET MELLOM SØKNADSBEHANDLING OG TILSYN I BYGGESAK 

Ved kommunens behandling av byggesøknader skal kommunen i sin saksbehandling legge til 
grunn tiltakshavers eller det ansvarlig foretakets opplysninger om at tiltaket oppfyller 
bygningstekniske krav. Dette må ses i sammenheng med det er tiltakshaver og/eller det 
ansvarlige foretaket som er ansvarlig for at det konkrete byggetiltaket oppfyller alle relevante 
bygningstekniske krav. Kommunen har også stramme tidsfrister for sin søknadsbehandling, noe 
som gjør at kommunen i stor grad må stole på den informasjonen som følger av søknaden. 

Ved tilsyn i byggesak er formålet å avdekke eventuelle regelbrudd. Det kan da oppstå spørsmål 
om hvor langt kommunen som bygningsmyndighet kan gå med tanke på tilsyn med valgte 
tekniske løsninger, der kravet er formulert som et såkalt funksjonskrav1. Kommunen legger selv 
opp sin tilsynsvirksomhet, men bør vise tilbakeholdenhet med å gå for dypt inn i vurderinger av 
om løsninger er gode nok, herunder overprøve disse, da det kan medføre at kommunen påtar 
seg et ansvar enten direkte eller indirekte. Kommunen er således ikke forhindret fra å gå inn i 
vurderinger av om funksjonskrav er oppfylt, dersom kommunen har ressurser og kompetanse til 
dette. Det vil imidlertid gå en grense for hvor langt kommunen kan og skal gå i å avklare faglig 
uenighet eller avgjøre om funksjonskrav er oppfylt. Ansvaret for løsningene ligger på 
foretakene2. Det ovenstående underbygger at Strand kommune bør være varsom med å gå inn å 
vurdere valg av løsning der det er faglig uenighet mellom f.eks. ansvarlig utførende og ansvarlig 
kontrollerende f.eks. når det gjelder oppfyllelse av brannkrav.  

 
1 Med funksjonskrav menes krav gitt som overordnet formål eller oppgave som skal oppfylles. Et funksjonskrav 
vil vanligvis være angitt kvalitativt (beskrevet med ord). Funksjonskrav kan rette seg mot byggverket som 
helhet eller bygningsdeler, installasjoner og utearealer. I veiledningen til teknisk forskrift (TEK17) har 
myndighetene listet opp preaksepterte ytelser som vil oppfylle, eller bidra til å oppfylle et eller flere av 
funksjonskravene i forskriften. 
Funksjonskrav skiller seg derfor fra ytelseskrav der et ytelsesnivå som er nødvendig for å oppfylle forskriftens 
krav er angitt kvantitativt direkte i forskriften (tallmessige verdier). 
2 https://dibk.no/saksbehandling-tilsyn-og-kontroll/sporsmal-og-svar-om-tilsyn/ 
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Tilsyn kan skje uanmeldt eller ved at det varsles på forhånd. Tilsyn kan utøves i form av 
besiktigelse på byggeplass, stikkprøver av valgte løsninger i prosjekterings- og utførelsesfasen, 
dokumentasjonsgjennomgang, intervju og/eller gjennomgang av styringssystemet. Kommunen 
vil alltid være minst 2 representanter som går på tilsyn. 

   

MÅLSETTING 

Strand kommune skal føre tilsyn i et slikt omfang at den kan avdekke regelbrudd og 
derigjennom forebygge byggfeil. Tilsynene skal i hovedsak rettes mot ansvarlige foretak i 
byggesaken, alternativt mot tiltakshaver. Strand kommune behandler årlig ca. 300 
byggesøknader. Som et overordnet mål tar kommunen sikte på å gjennomføre tilsyn i ca. 10 % 
av byggesakene, dvs. ca. 30 tilsyn i pågående byggesaker per år. I tillegg til dette kommer tilsyn i 
forhold til eksisterende arealer og byggverk (ofte kalt eldre ulovligheter). Strand kommune vil 
generelt prioritere tilsyn i pågående byggesaker høyere enn tilsyn i saker som gjelder såkalte 
eldre ulovligheter, jf. kapittelet «Utvelgelse og prioritering av fagområder» nedenfor. 

Tilsyn i byggesaker av stor samfunnsmessig betydning vil prioriteres. Viktige hensyn og 
interesser som vil bli prioritert ved kommunens tilsyn er brannsikkerhet, sikkerhet ved 
naturfarer, tilgjengelighet, universell utforming, barn og unges interesser samt allmenne 
strandsoneinteresser. 

Strand kommune vil videre prioritere de til enhver tid angitte prioriterte tilsynsområdene som 
angis i byggesaksforskriften, jf. kapittelet «Utvelgelse og prioritering av fagområder» nedenfor. 

En annen målsetting med tilsynet er å bidra til læring og øke kompetansen blant aktørene i 
byggebransjen samt bedre dialogen mellom ansvarlige foretak og kommunen. 

  

ORGANISERING 

Kommunen ved virksomheten Plan og Forvaltning har en juridisk rådgiver på byggesak som vil 
fungere som tilsynsleder og koordinerer kommunens tilsynsarbeid i byggesaker. Vedkommende 
knytter til seg andre relevante saksbehandlere på fagområdet byggesak eller andre fagområder i 
kommunen etter behov. Som hovedregel vil byggesaksbehandler som har behandlet aktuell 
byggesøknad være med på tilsynet der det er tale om tilsyn i pågående byggesak. Ofte er 
oppfyllelse av krav til brannsikkerhet tema ved tilsyn i byggesaker. Derfor vil det være aktuelt å 
knytte til seg kompetanse på brannsikkerhet fra Rogaland Brann og Redning IKS ved 
kommunens tilsyn. I de saker der person fra Rogaland brann og redning deltar på kommunens 
tilsyn i byggesak, vil vedkommende representere kommunen, ikke Rogaland Brann og Redning 
IKS. 

Det er fremgår av DIBKs tilsynsveileder at det er opp til den enkelte kommune å vurdere hvor, 
hvordan og i hvilket omfang det skal iverksettes tilsyn ut fra egen kompetanse- og 
ressurssituasjon3. 

 

KOMPETANSEBEHOV 

 
3 Temaveileder for kommunalt tilsyn s. 1, utgitt i 2012 av Direktoratet for Byggkvalitet (DIBK). 
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Fagområdet byggesak har per i dag ansatte med variert erfaring og utdanning. Byggesak innehar 
ingeniør- og juridisk kompetanse. Siden oppfyllelse av brannkrav ofte er tema ved tilsyn i 
byggesaker, vil det som nevnt være aktuelt å ha med representant fra Rogaland Brann og 
Redning IKS som konsulent for byggesak. I virksomheten Plan og forvaltning har man også 
kompetanse innen miljøvern og landbruk som kan bidra inn i tilsynet ved behov. 

Videre vil ansatte i faggruppen Byggesak delta i regionale nettverksgrupper for tilsyn og delta på 
Direktoratet for Byggkvalitet (DIBK) sine årlige fagsamlinger om tilsyn. 

RUTINER 

Byggesak har utarbeidet en generell rutine for gjennomføring av tilsyn i byggesaker. Det 
foreligger også en rutine for ulovlighetsoppfølging etter plan- og bygningsloven. Disse rutinene 
finner man i Compilo.  

Det skal fremover jobbes med å lage konkrete rutiner og bedre maler for de forskjellige typene 
av tilsyn.  

 

RESSURSBRUK FOR TILSYNET 

Strand kommune har en ansatt juridisk rådgiver i 100 % stilling som vil jobbe fulltid med tilsyn 
og være tilsynsleder på byggesak. Vedkommende vil knytte til seg relevante fagpersoner i 
kommunen ved behov, jf. punkt om organisering ovenfor. I dette ligger det at de andre 
byggesaksbehandlerne på fagområdet byggesak vil bruke noen timer på tilsynsarbeid hver 
måned. Kommunen kan for øvrig knytte til seg fagkyndige eksterne konsulenter ved behov. 

FINANSIERING 

Kommunens tilsynsvirksomhet kan helt eller delvis finansieres gjennom byggesaksgebyrene 
som kommunen innkrever ved behandling av byggesøknader, jf. plan- og bygningsloven § 33-1 
og kommunens gebyrforskrift for behandling av saker etter plan- og bygningsloven. Følgende 
fremgår av § 4 i kommunens gebyrforskrift: 

 
«§ 4 Andelen av gebyr til tilsyn 
10 % av gebyrinntektene for byggesak skal dekke utgifter til tilsyn, herunder utgifter til nødvendig 
bruk av sakkyndig bistand under tilsyn.» 

Overtredelsesgebyr som kommunen ilegger som ledd i ulovlighetsoppfølgingen, tilfaller 
kommunen. Innkrevd overtredelsesgebyr skal brukes til fremtidig ulovlighetsoppfølging. 
 

UTVELGELSE OG PRIORITERING AV FAGOMRÅDER  

Strand kommune vil prioritere høyest tilsyn i byggesaker der det kan være fare for liv og 
helse. 

Deretter vil kommunen prioritere tilsyn i andre saker som har stor betydning for helse, 
miljø og samfunn, f.eks. saker i strandsonen eller områder med fare for naturskader. 
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Videre vil Strand kommune gi høy prioritet til tilsynssaker som berører viktige hensyn 
som tilgjengelighet, universell utforming og barn og unge. 

Kommunen vil også gi tilsyn høy prioritet i større byggesaker der byggefeil kan få store 
samfunnsmessige konsekvenser. Det tas sikte på å gjennomføre tilsyn ved søknad om 
midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest i alle byggesaker som gjelder 
flermannsboliger med flere enn to boenheter (typisk leilighetsbygg) og ved oppføring av 
publikumsbygg eller næringsbygg. Kommunen vil også ta sikte på å gjennomføre noen 
tilsyn underveis i byggeprosessen før byggverket er ferdig og vegger lukket. Slike tilsyn 
vil kunne gjøres målrettet mot konkrete foretak basert på kommunens tidligere 
erfaringer med foretaket. 

Det følger av byggesaksforskriften (SAK10) § 15-3 at kommunene i en periode på 2 år 
fra 1. januar 2022 skal la følgende inngå i kommunens prioriterte tilsynsområder: 
 
- At det er utarbeidet dokumentasjon for oppfyllelse av krav til sikkerhet mot naturfarer, 
jf. byggesaksforskriften § 5-4. 

- At etablering av hybler eller boenheter i eksisterende bygg er omsøkt og lovlige, 
jf. byggesaksforskriften § 2-1 og § 2-2. 

Kommunen vil gi tilsynsområdene som fremgår av SAK10 § 15-3 høy prioritet. 

Kommunen vil tilstrebe å avholde tilsyn både i pågående byggesaker og tilsyn med 
eksisterende bygg. Skjæringspunktet for om det er tale om pågående byggesak eller 
eksisterende bygg går ved dato for ferdigattest. Kommunen kan imidlertid gi pålegg til 
ansvarlig foretak inntil 5 år etter at det er gitt ferdigattest. 

Når det gjelder tilsyn og ulovlighetsoppfølging av eldre ulovligheter i eksisterende bygg 
eller eiendom, der det ikke er fare for liv og helse, vil kommunen generelt nedprioritere 
tilsyn og ulovlighetsoppfølging i saker som gjelder tiltak utført før 2003. Mellom 1973 og 
2003 har ikke Strand kommune flyfotografering. Dette, sammenholdt med datidens 
arkivrutiner og uklar kommunal praksis/veiledning på 1970- og 1980-tallet mht. 
søknadsplikt og meldeplikt, gjør bevissituasjonen mer og mer krevende jo eldre et 
byggetiltak er. Kommunen må ha tilstrekkelige bevis for å slå fast at et tiltak er ulovlig 
og for å pålegge eventuelle sanksjoner i slike saker. 

https://lovdata.no/forskrift/2010-03-26-488
https://lovdata.no/forskrift/2010-03-26-488
https://lovdata.no/forskrift/2010-03-26-488

