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Strategi for tilsyn 2018-2020 
 
 
Rettslig utgangspunkt – Tilsynsplikt etter plan- og bygningsloven § 25 

«Kommunen har plikt til å 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» 

Kommunens virkemidler for tilsyn, inkludert uavhengig kontroll og ulovlighetsoppfølging, må ses 

i sammenheng, jf. prp. 45. s.334 

Kommunen skal gjennomføre tilsyn på den måte, i det omfang og med den intensitet som 

kommunen finner hensiktsmessig, jf. § 25-2. 

 

Kommunens rett til å føre tilsyn 

Kommunen kan ifølge § 25-2 uten videre og når som helst iverksette tilsyn i en byggesak, og i 

inntil 5 år etter at ferdigattest er gitt. Når 5 års fristen er utløpt, er det § 31-7 som hjemler tilsyn 

med eksisterende byggverk og arealer for å påse at det ikke foreligger ulovlig bruk eller andre 

ulovlige forhold som kan medføre vesentlig ulempe for person, eiendom og miljø.  

 

Målsetting for tilsynet 

Formålet er å sikre at  

 det oppføres trygge og sunne byggverk 

 det blir like konkurransevilkår for bransjen  

 at regelverket respekteres og regelbrudd avdekkes 

 demokratiske prosesser respekteres ved at bindende planer følges 

 like saker behandles likt, og det innebærer at det ikke skal lønne seg å ta seg til rette 
 

 

Prioriterte tilsyn 

Skaun kommune vil de neste fem årene prioritere følgende typer tilsyn: 

 Branntilsyn på leilighetsbygg over 3 etasjer, boliginstitusjoner og offentlige besøksbygg. 
Der tilsynet avdekker avvik av stort omfang eller alvorlig art, må tiltakshaver påregne krav 
om uavhengig kontroll av utført brannkonsept.  

 Byggeplasstilsyn ved anmodning av ferdigattest. Det skal gjennomføres minst fem tilsyn 
pr år. 

 Tilsyn og oppfølging av ulovlige tiltak i strandsonen. 

 Tilsyn av avfallsplan ved riving. 
 



Byggesaksforskriften § 15-3. Tidsavgrenset krav om tilsyn  

De tilsynsområdene som følger av forskriften, skal inngå i kommunenes prioriteringer, men det 

er fremdeles kommunene selv som bestemmer omfang, ressursbruk, organisering og metoder. 

Kommunen skal i en ny periode på 2 år fra 1. januar 2018, la følgende inngå i kommunens 

prioriterte tilsynsområder, jf. § 15-1 første ledd bokstav c:  

- At krav til kvalifikasjoner er oppfylt i tiltaket, jf. tredje del. Kvalifikasjoner og ansvar 

- At krav til produktdokumentasjon av byggevarer er oppfylt, jf. forskrift om dokumentasjon av 

byggevarer (DOK). 

 

Oppfølging av ulovlige forhold etter plan- og bygningsloven  

Kommunen skal prioritere opprydding i ulovlige forhold som kommunen er kjent med.  

Overtredelser som vurderes å være av mindre betydning, vil kommunen avstå fra å forfølge, jf. 

unntaket i pbl § 32-2 andre ledd. Disse sakene skal registreres og avsluttes. Beslutning om dette er 

ikke et enkeltvedtak.  

De ulovlige forhold som kommunen har plikt til å følge opp, vil bli prioritert etter overtredelsens 

art og omfang. Dette kan være forhold som innebærer en umiddelbar fare for helse, miljø og 

sikkerhet. Skadepotensialet er stort når det gjelder brann- og konstruksjonssikkerhet, flytting og 

fylling av masser der det er kvikkleire, forurensning, miljøforhold og kulturminner.  

Oppfølging av ulovlige forhold er tidkrevende og strekker seg ofte over lang tid. Skaun kommune 

vil derfor ikke starte oppfølging av flere saker samtidig enn de har kapasitet til å følge opp og 

avslutte.  

Ingen privatpersoner har rettskrav på at kommunen skal følge opp eller prioritere en spesiell sak, 

jf § 32-1 andre ledd. 

 

Rutiner for tilsynsvirksomheten 

Skaun kommune skal i 2018 innarbeide rutiner og maler for tilsyn og oppfølging av ulovlige 

tiltak.  

Kommunen skal jobbe systematisk med tilsyn ved å følge opp like type saker og tema etter tur, 

slik at de som utfører tilsynene over tid får erfaring og god kunnskap på ulike fagområder, 

sakstyper, temaer mv. 

Kommunen skal utarbeide en årlig rapport over tilsynsvirksomheten, og hvordan aktiviteten har 

vært i forhold til strategien. 

 

 



Ressursbruk ved tilsynet 

Byggesaksgruppa består av fagleder på plan- og byggesak og 4 saksbehandlere som behandler 

rive-, bygge- og delesaker samt dispensasjoner.  

I løpet av 2018 skal alle disse ha gjennomført tilsyn i en eller annen form. Allerede fra januar 

2018 vil tilsyn og ulovlighetsoppfølging være et satsningsområde for fagleder og to av 

byggesaksbehandlerne. To av disse er jurister som vil ha ansvar for å følge opp ulovlige tiltak 

kommunen er, eller blir kjent med, gjennom tilsyn og på annen måte.  

Dokumenttilsyn som følger av Byggesaksforskriften § 15-3 vil gjennomføres av alle 

byggesaksbehandlerne. 

Byggesaksgruppa har god kompetanse innen kulturminneforvaltning, og denne ressursen brukes 

aktivt ved tilsyn med kulturminner i kommunen. I gruppa er det også noe kompetanse fra 

byggenæringen som utførende, samt viktig lokalkunnskap. 

Tilsyn kan ikke gjennomføres av private firma.  

Ved branntilsyn er det vanlig å bruke brannvesenet som rådgiver.  

Dersom tilsynet viser vesentlig svikt som ikke er ivaretatt ved uavhengig kontroll, kan kommunen 

kreve sakkyndig bistand eller utføre tekniske prøver for tiltakshavers regning, jf. § 25-2. 

Direktoratet for byggkvalitet stiller ressurser til kommunenes tilsynsarbeid i form av direkte 

veiledning, veiledningsmateriale, maler mm.   

Det er i forslag til nytt byggesaksgebyr for 2018 angitt at anslagsvis 10 % av gebyrinntektene skal 
dekke kostnader knyttet til tilsyn. 
 


