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SAMMENDRAG 
Kontrollutvalget vedtok å gjennomføre en forvaltningsrevisjon for å vurdere kommunens tilsyn med 
byggeprosjekter. 
 
Formålet med tilsyn i byggesaker er primært å påse at tiltak i kommunen oppføres med god kvalitet 
i samsvar med lovbestemmelsene. Administrasjonen har god kompetanse på området og har rutine 
for gjennomføring av tilsyn samt maler og sjekklister som dekker de vanlige oppgavene når det skal 
utøves tilsyn.  
 
Rapporten fokuserer på utfordringer på området. 

Hovedutfordringer 

 Tilsynsstrategien er ikke forankret politisk.  

 Tilsynsstrategien inneholder ikke informasjon om utvelgelse og prioritering. 

 Det utarbeides ikke en årsrapport for tilsynsvirksomhet slik byggesaksforskriften krever. 
 
Tilsynsstrategien er ikke forankret politisk  
Tilsynsstrategien er ikke politisk behandlet. Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) sin veileder anbefa-
ler at tilsynsstrategien forankres i den politiske ledelse. På denne måten får politisk ledelse forståel-
se for tilsynets rolle, og de vil kunne gi politiske føringer for valg av prioriteringsområder. 
 
Tilsynsstrategien inneholder ikke informasjon om utvelgelse og prioritering 
Byggesak sin tilsynsstrategi mangler nærmere informasjon om utvelgelse og prioritering av fagom-
råder, sakstyper, temaer, lokale forhold og innsatsområder, slik som DiBK sin temaveiledning legger 
opp til. Tilsynsstrategien gir da heller ikke klare føringer for de målsettinger som byggesak har for 
sin tilsynsvirksomhet. 
 
Byggesak utarbeider ikke en årsrapport for tilsynsvirksomhet slik lovreglene krever  
Byggesaksforskriften krever at det utarbeides en årlig rapport over tilsynsvirksomheten, og hvordan 
aktiviteten har vært i forhold til strategien. Byggesak har kun en kort årlig rapportering i sin tilsyns-
strategi om hvor mange tilsyn som ble utført i forholdet til målet. Temaveiledningen sier den årlige 
rapporten skal inneholde tilstrekkelig informasjon til at byggesak kan evaluere sin egen tilsynsvirk-
somhet.  
 
Det ble ført tilsyn med 8-10 % av behandlede byggesaker i årene 2016-2018. Snittet for ASSS-
kommunene lå på mellom 12-15 %. Lovreglene stiller ikke eksakte krav for tilsynsandelen.  
 
 
 
 
 

Anbefalinger 

Revisjonen foreslår at de folkevalgte vedtar følgende anbefalinger til rådmannen: 
 

1. Rådmannen bør påse at tilsynsstrategien forankres politisk (planutvalget/kommunestyret). 
 

https://dibk.no/saksbehandling/kommunalt-tilsyn/temaveiledninger/tilsyn/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-03-26-488
https://dibk.no/saksbehandling/kommunalt-tilsyn/temaveiledninger/tilsyn/
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2. Rådmannen bør sørge for at byggesak sin tilsynsstrategi inneholder nærmere informasjon 
om utvelgelse og prioritering på tilsynsområdet. 
 

3. Rådmannen bør sørge for at byggesak utarbeider en årsrapport hvor de evaluerer sin egen 
tilsynsvirksomhet. 

 
 
Rådmannen angir i høringssvaret konkrete oppfølgingstiltak med frister på de tre anbefalingene. 
 
 
Forvaltningsrevisjonen er utført av Rune Eskeland fra Rogaland Revisjon IKS. 
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Rapport om tilsyn med byggesaker - rådmannens høringssvar  
 
Rapporten om tilsyn gir en god redegjørelse for status innen feltet. Rådmannen finner det  betryg-
gende at rapporten konkluderer med at byggesak sin rutine for gjennomføring av tilsyn med bygge-
saker anses som tilfredsstillende, og at revisjonen ikke fant noe å bemerke ved gjennomgang av 
tilsynsrapporter fra 2018.  
 
Revisjonen antar også at det tilsynsomfang kommunen har kan ansees som tilstrekkelig for å avdek-
ke enkelte og gjentatte regelbrudd. Det interkommunale tilsynet opphørte 1/-2018 og byggesak har 
dermed hatt en overgangsperidoe i 2018 for å tilpasse situasjonen mht tilsynsomfang kun for egen 
kommune. Det har vært kapasitetsutfordringer i denne perioden, men det er nå tilsatt en ny person 
som vil gi økt kapasitet.  
 
Rådmannen er tilfreds med at rapporten konkluderer med at kommunen innehar den nødvendige 
kompetansen. 
 
Rådmannen vi følge opp rapportens anbefalinger: 
 
Ad 1.Rådmannen bør påse at tilsynsstrategien forankres politisk  
Se kommentar på punkt 2.  
 
Ad 2 Rådmannen bør sørge for at byggesak sin tilsynsstrategi inneholder nærmere informasjon 
om utvelgelse og prioritering på tilsynsområdet. 
Ny tilsynsstrategi vil bli utarbeidet innen 30.04.2019, og vil inneholde informasjon om utvelgelse og 
prioriteringer. Strategien vil bli fremlagt som en orienteringssak for planutvalget.   
 
Ad 3 Rådmannen bør sørge for at byggesak utarbeider en årsrapport hvor de evaluerer sin egen 
tilsynsvirksomhet. 
Det vil bli fremlagt en egen årsrapport for tilsynvirksomheten fra og med år 2019. Årsrapportering  
vil fra og med år 2019 bli samkjørt med øvrig årsrapporteringen og forelagt planutvalget. 
 
 
 
 
Med hilsen 
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1. INNLEDNING  
Kontrollutvalget vedtok å gjennomføre en forvaltningsrevisjon for å vurdere kommunens pålagte 
tilsyn etter Lov om planlegging og byggesaksbehandling.1  
 
Kontrollutvalget satte fristen for avlevering til møtet 29.04.19.2  

1.1 Aktuelle vurderingskriterier 

Vurderingskriterier er krav eller forventninger som brukes for å vurdere funnene i undersøkelsen. 
Vurderingskriteriene omfatter politiske vedtak, lovkrav, regelverk etc. som inneholder krav eller mål 
som skal oppfylles på området. 

1.1.1 Viktige lover og bestemmelser 

Kommuneloven sier at administrasjonssjefen (rådmannen) skal påse at de saker som legges fram for 
folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt.3 Administrasjonssjefen (råd-
mannen) skal også sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overord-
nede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.4 
 
Plan- og bygningsloven sier at kommunen har plikt til å føre tilsyn med at tiltaket i byggesaker gjen-
nomføres i samsvar med gitte tillatelser og bestemmelser og at ansvarlig foretak er kvalifisert.5 
 
Kommunen skal føre tilsyn i slikt omfang at den kan avdekke regelbrudd. Kommunen skal føre tilsyn 
ved allerede gitte pålegg og når den blir oppmerksom på ulovligheter utover bagatellmessige for-
hold. Kommunen skal føre tilsyn med særlige forhold etter nærmere forskrift fra departementet. 
 
Kommunen kan utover dette avgjøre i hvilke saker og på hvilke områder det skal føres tilsyn.6  
 
Tilsynet gjennomføres på den måte, i det omfang og med den intensitet som kommunen finner 
hensiktsmessig. Kommunen kan føre tilsyn inntil 5 år etter at ferdigattest er gitt. Tilsynet skal avslut-
tes med en sluttrapport. 
 
Byggesaksforskriften sier at det skal føres effektivt og systematisk tilsyn med at tiltak gjennomføres 
i samsvar med bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven.7 Foretaket skal kun-
ne dokumentere at det bruker tilstrekkelige kvalitetssikringsrutiner for å løse de oppgavene det 
påtar seg 8 og at det oppfyller krav til utdanning og praksis.9 Kommunen skal utarbeide tilsynsstra-
tegi og en årlig rapport over tilsynsvirksomheten.10 I kommunens prioriterte tilsynsområder for 
2016-2019 skal det inngå tilsyn med kvalifikasjoner og produktdokumentasjon.11 
 

                                                 
1 Kontrollutvalget 13.06.2018 sak 39/18 Revurdering av forvaltningsrevisjoner 2018. 
2 Kontrollutvalget 26.11.2018 sak 82/18 Kommunerevisjonens virksomhetsplan 2019. 
3 LOV-1992-09-25-107 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). § 23.2 første setning.  
4 LOV-1992-09-25-107. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). § 23.2 andre setning. 
5 LOV-2008-06-27-71. Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 25-1. 
6 LOV-2008-06-27-71. Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 25-2. 
7 FOR-2010-03-26-488. Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) SAK § 1-1.  
8 FOR-2010-03-26-488. Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) SAK § 10-2. 
9 FOR-2010-03-26-488. Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) SAK § 11-1. 
10 FOR-2010-03-26-488. Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) SAK § 15-1. 
11 FOR-2010-03-26-488. Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) SAK § 15-3. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-03-26-488
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1.1.2 Veiledninger på tilsynsområdet 

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har utarbeidet en veiledning til hele byggesaksforskriften, her-
under forskriftens kapittel 15 om tilsyn. De har også gitt flere veiledninger på tilsynsområdet, her-
under en temaveiledning om kommunalt tilsyn. Veiledningene ligger på DiBK sine nettsider hvor de 
jevnlig blir oppdatert.12  
 
Veiledninger er ikke noe som kommunen må følge absolutt, slik som den må/skal for lovkravene. En 
veiledning til lov eller forskrift er ikke juridisk bindende, men er ment som en utdyping og forklaring 
til lov- eller forskriftsteksten. 

1.1.3 Politiske vedtak 

Kommunens tilsynsstrategi er utarbeidet av byggesak og godkjent av bygningssjefen. Det er ikke 
noen politisk forankring av strategien (politisk behandling av planutvalget/kommunestyret). Den 
legges heller ikke fram for planutvalget som orientering. Den er kun for administrativ bruk i bygge-
sak (internt dokument). 

1.1.4 Våre vurderingskriterier 

Kriteriene er det som står om tilsyn i lovreglene og DiBK sin temaveiledning om kommunalt tilsyn.13 
Dette gjelder her tilsynsstrategi, rutine for gjennomføring av tilsyn, tilsynsrapporter, årsrapporte-
ring, samt tilsynsomfanget. For temaveiledningen tar vi med kriterier som utfyller lovreglene. De 
konkrete kriteriene for tilsyn omtales nærmere i kapittel 3-7. 
 
Kommunens organisering i kapittel 2 blir ikke vurdert i prosjektet. Men kommunens tilsynskapasitet 
har betydning for tilsynsomfanget. Kommunens tilsynskompetanse har betydning for hvilke saker 
og på hvilke områder kommunen kan føre tilsyn. 
 
Ved kapittel 4 om rutine for gjennomføring av tilsyn har vi ikke funnet klare vurderingskriterier i 
lovreglene og DiBK sin temaveiledning, utover at det skal være en rutine. Det er derfor brukt egne 
rimelighetsbetraktninger ved våre vurderinger av rutinen. Ved kapittel 7 om tilsynsomfanget er det 
ikke noen eksakte krav for antall tilsyn (tilsynsandelen) i lovreglene, utover at kommunen skal føre 
tilsyn i slikt omfang at den kan avdekke regelbrudd. Det står heller ikke noe eksakt om tilsynsande-
len i DiBK sin gjeldende temaveiledning. 

1.2 Avgrensninger 

 Vi har avgrenset prosjektet om kommunens tilsyn med byggeprosjekter til de tre siste åre-
ne. Dette er årene 2016-2018. I tillegg er det fokusert på hva som er dagens situasjon på 
området. Herunder ligger også kommunens tilsynskapasitet og tilsynskompetanse. 

 Vi har lagt mest vekt på kommunens tilsynsstrategi og årsrapportering, samt kommunens 
tilsynsomfang.  

 Kommunens tilsynsvirksomhet er begrenset til kommunens rolle som bygningsmyndighet. 
Plan- og bygningsloven skiller klart mellom kommunens tilsyn og uavhengig kontroll som 
skal forestås av foretak med ansvarsrett.14 Tilsyn avgrenses også mot ulovlighetsoppfølging. 
Ulovlighetsoppfølging vil kunne være aktuelt når tilsynet avdekker klare avvik. 

                                                 
12 I tillegg er det på DiBK sine nettsider egne veiledere om tilsyn med kvalifikasjoner i foretak og tilsyn med produktdoku-

mentasjon som er statens prioriterte tilsynsområder i 2016-2019, samt tilsyn med energikrav i byggteknisk forskrift og 

tilsyn med universell utforming som var statens prioriterte tilsynsområder i 2013-2014. Det ble ikke gitt statlige føringer for 

hvilke tilsynsområder som skulle prioriteres i 2015. Videre foreligger det veiledere om tilsyn med avfallsregler og tilsyn 

med prosjektering - brannsikkerhetsstrategi. 
13 DiBK sin veiledning til byggesaksforskriften inneholder for øvrig mye av det samme om tilsyn som temaveiledningen. 
14 Ansvarsrett er retten til å kunne påta seg bestemte oppgaver i tiltak som krever tillatelse etter plan- og bygningsloven. 
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1.3 Problemstillinger 

For å få en enkel inndeling av prosjektet velger vi å dele inn rapporten i følgende problemstillinger: 
 Utarbeides det en hensiktsmessig tilsynsstrategi? 
 Hvilken rutine er utarbeidet for gjennomføring av tilsyn? 
 Hvordan utarbeides tilsynsrapporter? 
 Foretas det en tilstrekkelig årsrapportering? 
 Er tilsynene utført i det omfang som er nødvendig? 

 
De fire første problemstillingene kan anses som en nærmere inndeling og presisering av problems-
tillingen «Gjennomfører kommunen lovpålagte tilsyn?» som ble forelagt kontrollutvalget ved pro-
sjektskisse forut for bestilling av prosjektet. 

1.4 Metode og gjennomføring 

I framstillingen under hver av problemstillingene presenterer vi først relevante kriterier, så fakta vi 
har samlet inn og deretter vurderes fakta opp mot kriteriene. Til slutt i rapporten er en samlet kon-
klusjon i forhold til problemstillingene.  
 
Prosjektet er gjennomført og rapportert i samsvar med Standard for forvaltningsrevisjon.15 Tilnær-
mingen er basert på en gjennomgang av kommunens organisering, dokumenter og rutiner på til-
synsområdet. Vi har videre sammenlignet med tilsynsvirksomheten i Stavanger kommune. Det er 
også foretatt noen enkle analyser ut fra KOSTRA.  
 
Oppstartsmøte ble avholdt 12.02.2019 med kommunens controller, kommunalsjef for plan, miljø og 
kultur, bygningssjef og saksbehandler tilsyn. Vår kontaktperson underveis i prosjektet har vært 
saksbehandler tilsyn Arnfinn Martinsen. Kontaktpersonen har håndtert nærmere avklaringer og 
spørsmål fra oss i forbindelse med prosjektet. 
 
I kapittel 3-7 skriver vi byggesak under kommunens praksis og tilsynsomfang. Det er byggesak som 
håndterer kommunens praksis og det er ikke gitt overordnede administrative/politiske føringer fra 
kommunen på tilsynsområdet.  
 
 

                                                 
15 Standard for forvaltningsrevisjon organisert som prosjekt (RSK 001). Fastsatt av styret i NKRF 01.02.2011. 
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2. KOMMUNENS ORGANISERING PÅ TILSYNSOMRÅDET 

2.1 Kommunens organisering av byggesak og tilsyn 

Kommunens tilsynsvirksomhet ligger under tjenestested byggesak.16 Byggesak har delt byggesaks-
oppgavene på team, hvor ulovlighetsoppfølging og tilsyn er et av teamene. 
 
Det er for tiden følgende teamorganisering: 

 Team 1: Søknader med 3 ukers behandlingsfrist 

 Team 2: Søknader med 12 ukers behandlingsfrist 

 Team 3: Søknader med dispensasjon fra plan 

 Team 4: Spesielle saker, feltutbygginger, tiltak i LNF og marka 

 Team 5: Søknader om endring av ansvarsforhold, igangsetting, brukstillatelse, ferdigattest 

 Team 6: Ulovlighetsoppfølging og tilsyn 
 
Ansatte på tilsyn er faste stillinger. Saksbehandlerne rullerer ellers mellom teamene på byggesak, 
og endringer i teamsammensetningen foretas tre-fire ganger pr. år. 
 
Vi tar videre med en oversikt over kommunens kapasitet og kompetanse på tilsynsområdet. 

2.2 Kommunens kapasitet og kompetanse på tilsynsområdet 

2.2.1 Kommunens kapasitet 

Kommunens tilsynskapasitet har vært betydelig redusert i 2018 og til nå i 2019. Dette skyldes i ho-
vedsak sykefravær, samt at en medarbeider som primært arbeidet med tilsyn sluttet i stillingen sin i 
oktober 2018. Dette har også medført at målet for antall tilsyn i 2018 ikke ble nådd. I tillegg er må-
let for antall tilsyn i 2019 satt ned. Kommunen har to stillingshjemler på tilsyn. Pr. dato er det der-
med kun ett årsverk på tilsyn. Dette økes til to årsverk ved tiltredelse av nyansatt 25. mars 2019. På 
grunn av intern opplæring vil dette bedre kommunens tilsynskapasitet først etter noen tid. 
 
Andre medarbeidere i byggesak deltar på tilsyn gjennom byggesak sin teamorganisering av bygge-
saksoppgavene. 
 
Sammenligning med Stavanger kommune 
Vi har også forsøkt å sammenligne tilsynskapasiteten i Bærum med Stavanger. Byggesaksavdelingen 
(tilsynsenheten) i Stavanger kommune kunne imidlertid ikke gi oss noe anslag for de ressurser som 
de brukte på tilsynsområdet.17 
 

                                                 
16 Byggesak er et av seks tjenestesteder under kommunalsjefområdet Plan, miljø og kultur. 
17 Vi spurte i februar 2019 byggesaksavdelingen (tilsynsenheten) i Stavanger kommune om de hadde noe anslag for hvor 

mange årsverk det medgår kun på tilsyn. De kunne ikke gi noe anslag på dette da de ansatte i tilsynsenheten arbeider på 

tvers med oppgavene. Årsverk i tilsynsenheten har vært på 7-8 de siste årene, men de behandler også søknader om igangset-

ting, brukstillatelse, ferdigattest, samt ulovlighetsoppfølging. Dette er oppgaver som byggesak i Bærum kommune ivaretar 

gjennom deres rullering ved teamorganiseringen. 
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2.2.2 Kommunens kompetanse 

Kommunen skal sikre sin kompetanse på tilsyn primært basert på fagkompetansen hos den enkelte 
medarbeider på tjenestested byggesak.  
 
Dagens faste medarbeider har lang erfaring og skal dermed ha god kompetanse på tilsynsområdet. 
Ny fast medarbeider i slutten av mars 2019 må få intern opplæring. Vedkommende har iht. bygge-
sak ingen spesiell tilsynskompetanse for byggesaker. Byggesak ser for seg at selve opplæringen kan 
være gjennomført i løpet av 4-6 måneder. 
 
Nytilsatt bygningssjef har tilsynskompetanse, og erfaring med å lede tilsynsmedarbeidere. Alle an-
satte på byggesak deltar på tilsyn, og hvor de faste på tilsyn forsøker å fordele tilsynene jevnt blant 
byggesaksbehandlerne, slik at tilsynskompetansen hos den enkelte saksbehandler opprettholdes. 
  
Kommunens kompetansebygging de senere år (årene 2016-2019) 
Ansatte på byggesak har deltatt på kurs i plan- og bygningsrett og kurs i forbindelse med innføring 
av ny byggeteknisk forskrift (TEK17). Byggesak er alltid representert på Byggesaksdagene.18 Fore-
drag fra Byggesaksdagene som er særlig aktuelle, vises senere på storskjerm for ansatte på bygge-
sak.  
 
Byggesak herunder de faste på tilsyn har jevnlig kontakt med DiBK. De faste på tilsyn har bl.a. bistått 
DiBK i forbindelse med utarbeidelse av ny veileder for tilsyn med produktdokumentasjon. Byggesak 
avholder til tider også «faglig fredagslunsj», hvor eksterne aktører inviteres til foredrag eller presen-
tasjoner om aktuelle emner.  

2.3 Vår oppsummering av kommunens kapasitet og kompetanse 

Kommunen har to stillingshjemler på tilsynsområdet, og i tillegg deltar andre medarbeidere i bygge-
sak på tilsyn gjennom byggesak sin teamorganisering av byggesaksoppgavene. Det siste halvåret 
(2018/2019) har det imidlertid kun vært en fast medarbeider på tilsynsområdet pga. vakanse. Det 
var også mye sykefravær i 2018. Det kommer ny fast medarbeider på tilsynsområdet i slutten av 
mars 2019, men vedkommende trenger intern opplæring før dette slår skikkelig ut i kommunens 
tilsynskapasitet. 
 
Kommunens kapasitet på tilsynsområdet har derfor vært begrenset i 2018 og det samme gjelder for 
inneværende år 2019.  
 
Kommunens kompetanse på tilsynsområdet antas å være god. Dagens faste medarbeider har lang 
erfaring på området. I tillegg kommer erfaringene fra andre medarbeidere i byggesak som deltar på 
tilsyn gjennom byggesak sin teamorganisering av byggesaksoppgavene. 
 
 

                                                 
18 Byggesaksdagene er DiBK sin årlige konferanse og møteplass for byggesaksmedarbeidere i kommunene. 
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3. UTARBEIDES DET EN HENSIKTSMESSIG 

TILSYNSSTRATEGI? 

3.1 Vurderingskriterier 

For utarbeidelse av tilsynsstrategi er det mange krav/mål i lovreglene og DiBK sin temaveiledning. 
 
Byggesaksforskriften § 15-1.1. Strategi for tilsyn 
Kommunen skal utarbeide strategi for tilsynet hvor det bl.a. tas stilling til: 
a. Målsettinger og rutiner for det kommunale tilsynet.19 
b. Organisering, eventuelt samarbeid med andre kommuner eller andre instanser, kompetanse-
behov, ressursbruk og finansiering.20 
c. Utvelgelse og prioritering av fagområder, sakstyper, temaer mv., herunder lokale forhold og inn-
satsområder. Ved prioritering og utvelgelse skal kommunen legge vekt på om foretak har sentral 
godkjenning. 
 
Temaveiledning om kommunalt tilsyn (DiBK HO-2/2012) 
Et effektivt tilsyn er avhengig av at kommunen planlegger og organiserer tilsynet. Kommunen skal 
utarbeide strategi for tilsynet. Dette kan gjøres ved å utarbeide en årlig tilsynsstrategi med målset-
tinger og strategier for organisering og gjennomføring av tilsyn. 
 
En tilsynsstrategi bør forankres i den politiske ledelsen. Tilsynsstrategien vil gi politisk ledelse for-
ståelse for tilsynets rolle. Dette vil kunne gi politiske føringer for valg av prioriteringsområder som 
vil styrke tilsynet. Videre vil en politisk forankring av tilsynsvirksomheten kunne bidra til at tilsynet 
får realistiske rammebetingelser. 
 
De sentrale mål som tilsynet skal ivareta, må klarlegges. Det må også utarbeides en plan for kompe-
tanse21 og eventuell sammensetning i en tilsynsgruppe dersom kommunen velger å opprette en slik. 
Planen kan eventuelt suppleres med en framdriftsplan. Ved utvelgelse og prioritering av fagområ-
der, skal strategien også ta stilling til hvordan kommunen vil gjennomføre krav om tidsavgrenset 
tilsyn etter byggesaksforskriften § 15-3.  
 
Tilsynsstrategien kan ta for seg målsettinger for antall tilsyn som skal gjennomføres, hvilke tema 
tilsynet skal fokusere på og oppfølging av tilsyn. Rutiner for oppfølging og evaluering av tilsynsvirk-
somheten, rutiner for enkelttilsyn og/eller rutiner for tilbakemelding til DiBK kan være en del av 
tilsynsstrategien eller som egne kommunale retningslinjer. 
 
Det skal årlig foretas en gjennomgang av resultatene på tilsynsområdet med evaluering av mål-
oppnåelse og om det foreligger muligheter for forbedringer. Kommunens tilsynsstrategi bør derfor 
definere klare tilsynsmål som er målbare og etterprøvbare. 
 
Ved planlegging av tilsynsaktivitet må kommunen være bevisst på hva den ønsker å oppnå. Uansett 
er det viktig å prioritere tilsyn i byggesaker hvor de samfunnsmessige kostnadene ved feil kan bli 
store og i byggesaker hvor kommunen har mistanke om at oppføring av tiltaket ikke skjer i henhold 
til gjeldende rett. 
 

                                                 
19 Kommunens rutine for gjennomføring av tilsyn har vi omtalt i kapittel 4. 
20 Kommunens organisering har vi omtalt i kapittel 2.   
21 Kommunens kompetanse har vi omtalt i kapittel 2. 

https://dibk.no/saksbehandling/kommunalt-tilsyn/temaveiledninger/tilsyn/
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3.2 Kommunens praksis 

3.2.1 Kommunens praksis 

Byggesak har utarbeidet strategi for tilsyn med byggesaker. Vi tar med en oversikt over tilsynsstra-
tegien nedenfor. Hele tilsynsstrategien har vi tatt med i vedlegg. 
  

Tabell 3-1 Byggesak sin strategi for tilsyn med byggesaker (innhold) 

 

1. Overordnet mål 

2. Prioritering 

3. Varighet 

4. Definisjoner (NS-EN ISO 9000-Serien)  

5. Organisering, rutiner og samarbeid 

6. Finansiering 

7. Innsatsområder – former for tilsyn og utvalgskriterier 

8. Beskrivelse / fremgangsmåte 

9. Rapportering og evaluering 

10. Kommunikasjon/ informasjon 

11. Referanser 

12. Dokumenthistorikk 

 
Byggesak utarbeider tilsynsstrategi for fire år om gangen, men hvor den skal revideres minst en 
gang pr. år. Strategien ovenfor er for perioden 2019-2022. Strategien for 2014-2018 (revidert) har 
samme opplegg som den nye strategien, med unntak for at punkt 8 tidligere bestod av to punkter. 

3.2.2 Utdrag fra innholdet i strategien 

Overordnet mål (strategiens punkt 1) 
Målet er å sikre god kvalitet på byggetiltak i Bærum kommune, og bidra til at aktørene er kjent med 
og følger regelverket, samt forebygge og redusere byggefeil. 
 
Målet for 2019 er nedjustert fra 100 til 80 tilsyn22, som følge av at avdelingen flytter til nye lokaler, 
samt antatt ressursbruk på opplæring av nyansatt som starter i april måned.23 Fra april vil byggesak 
ha to personer som i hovedsak vil arbeide med tilsyn i byggesaker. 
 
Prioritering (strategiens punkt 2) 
Tilsynsressurser skal i hovedsak benyttes der det gir størst avkastning i forhold til overordnede mål: 
Store prosjekter, publikumsbygg og offentlige bygg, store aktører, størst risiko for feil, og der feil får 
størst konsekvenser. I tillegg skal statens prioriterte tilsynsområder prioriteres. 

                                                 
22 Byggesak sitt mål for tilsynsomfanget gjelder antall tilsyn, ikke antall byggesaker med tilsyn. Det vises til kapittel 7. 
23 Tiltredelsesdato skal nå være 25. mars ifølge byggesak. 
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Innsatsområder – former for tilsyn og utvalgskriterier (strategiens punkt 7) 
Det kan utarbeides nærmere innsatsområder i nært samarbeid med byggesaksbehandlerne, politi-
kerne og byggenæringens aktører, herunder bygningseiere. For hvert år kan det velges ut særskilte 
innsatsområder.  

3.2.3 Sammenligning med Stavanger kommune 

Byggesaksavdelingen (tilsynsenheten) i Stavanger kommune utarbeider årlig en strategi og tilsyns-
plan. Vi har sett på planene for 2018 og 2019. Nedenfor viser vi innholdet i planen for 2019.24 
 
Målsetting:  

 Forebygge feil i prosjektering og utførelse av bygg.  

 God dialog med foretakene  

 Bruk av BIM25 som hjelpemiddel ved tilsyn  

 Påse at ansvarlige foretak har og bruker rutiner og gjennomfører kvalitetssikring (egenkontroll) 
iht. til sine rutiner 

 Tilsynet skal stimulere foretakene til økt fokus på kritiske punkt i prosjektering og utførelse av 
bygg  

 Tilsyn i 100 % av sakene som gjelder store bygg, blokker, rekkehus og eneboliger  

 Tilsyn i minst 15 % av alle saker  
 
Prioriterte tilsynsoppgaver:  
1. Tilsyn i byggeperioden og ved midlertidige brukstillatelser/ ferdigattest for nesten alle nybygg 
som boliger, forsamlingslokaler, barnehager, skoler, sykehjem, hotell, serveringsteder mm.  
2. Universell utforming, adkomst og tilgjengelighet, brukbarhet byggeteknisk forskrift §§8 og 12  
3. Tilsyn med kvalifikasjoner til foretak  
4. Tilsyn med produktdokumentasjon av byggevarer  
5. Ulovlige byggearbeider  
6. Trehusbyen  
 
Tilsynsprogram 
Det er også tatt med et tilsynsprogram for året. Dette gir en sammenfattet informasjon om priori-
terte tilsynsoppgaver ovenfor fordelt på fagområder, bygningstyper, sammensetning av tilsyns-
grupper og hvordan tilsynene skal varsles. 

3.3 Revisjonens vurderinger 

Byggesak sin tilsynsstrategi dekker i prinsippet de krav til strategien som står i lovreglene. Men det 
mangler nærmere informasjon om utvelgelse og prioritering av fagområder, sakstyper, temaer, 
lokale forhold og innsatsområder, slik som DiBK sin temaveiledning legger opp til. Tilsynsstrategien 
gir da heller ikke klare føringer for de målsettinger som byggesak har for sin tilsynsvirksomhet. 
 
Tilsynsstrategien er ikke politisk behandlet. DiBK sin temaveiledning anbefaler at tilsynsstrategien 
forankres i den politiske ledelse. På denne måten får politisk ledelse forståelse for tilsynets rolle, og 
de vil da også kunne gi politiske føringer for valg av prioriteringsområder som vil styrke tilsynet.  

                                                 
24 Planen for 2018 har samme innhold (oppbygning av planen). 
25 BIM står for digitale bygningsinformasjonsmodeller (BIM). 
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4. HVILKEN RUTINE ER UTARBEIDET FOR 

GJENNOMFØRING AV TILSYN? 

4.1 Vurderingskriterier 

Vi har ikke her funnet klare vurderingskriterier i lovreglene og DiBK sin temaveiledning, utover at 
det skal være en rutine. Det er derfor brukt egne rimelighetsbetraktninger ved våre vurderinger av 
rutinen. Vi har ikke sett på hvordan rutinen faktisk praktiseres, men vi har i neste kapittel sett på 
hvordan tilsynsrapporter utarbeides. 

4.2 Kommunens praksis 

Byggesak har utarbeidet rutine for gjennomføring av tilsyn med byggesaker. Vi tar med en oversikt 
over rutinen nedenfor. Hele rutinen har vi tatt med i vedlegg. 
  

Tabell 4-1 Byggesak sin rutine for gjennomføring av tilsyn med byggesaker (innhold) 

 

1. Innledning 

2. Formål 

3. Definisjoner 

4. Ansvar, myndighet og kommunikasjon 

5. Ressurser 

5.1 Personell 

6. Formidling av rutinen 

7. Registreringer 

8. Gjennomføring av tilsyn 

9. Prioritering av byggesaker for tilsyn 

10. Tilsynsmetoder 

10.1 Dokumenttilsyn 

10.2 Revisjonstilsyn 

10.3 Inspeksjonstilsyn, avtalt på forhånd 

10.4 Inspeksjonstilsyn, ikke avtalt på forhånd 

11. Dokumenthistorikk 

 
Rutinen ble satt i verk fra 01.01.2018. Tidligere lignende rutine lå under det det interkommunale 
tilsynssamarbeidet i Vestfjorden byggtilsyn som ble avsluttet 31.12.2017.26 Samarbeidet ble avslut-
tet pga. de kommende kommunesammenslåingene. Vi ser ikke på tilsynssamarbeidet i prosjektet. 
 

                                                 
26 Kommuner tilsluttet Vestfjorden byggtilsyn var Asker, Bærum, Hurum, Lier, Røyken, Nøtterøy og Sande. 
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Utdrag fra innholdet i rutinen 
Formålet med rutinen er å sikre at byggesak gjennomfører tilsyn i henhold til kommunens tilsyns-
strategi. Rutinen revideres årlig, eller oftere, dersom det er nødvendig som følge av endringer i lov 
eller forskrift. Bygningssjefen er ansvarlig for at medarbeiderne på byggesaksavdelingen gjøres kjent 
med rutinen. 
 
Ved tilsyn benyttes tilsynslag. Et tilsynslag består av en eller flere saksbehandlere samt tilsynsleder. 
Tilsynsleder vil normalt være en medarbeider som primært arbeider med tilsyn i byggesaker. Til-
synsleder er ansvarlig for at hvert tilsynslag har riktig kompetanse for å gjennomføre det aktuelle 
tilsynet. 
 
Når bygningssjefen gjennomfører tilsyn, brukes anbefalinger fra DiBK sin temaveiledning om kom-
munalt tilsyn (HO-2/2012) og metoden som er beskrevet i NS-EN ISO 19011 Retningslinjer for revi-
sjon av systemer for kvalitets- og/eller miljøstyring. Kriterier for å velge byggesaker for tilsyn er be-
skrevet i kommunes tilsynsstrategi. 
 
Maler og sjekklister 
Byggesak har følgende maler og sjekklister som brukes på tilsynsområdet: 

 Mal Tilsyn (brev forhåndsvarsel) 

 Mal Tilsyn (spørsmålsliste) 

 Mal Tilsyn (tilsynsrapport - rapporten) 

 Mal Tilsyn (tilsynsrapport - vedleggskriv) 

 Mal Dokumenttilsyn (brev informasjon) 

 Mal Dokumenttilsyn (oppfølgingsbrev) 

 Mal Dokumenttilsyn (rapport) 

 Mal Befaringsrapport (inspeksjonstilsyn) 
 
I tillegg foreligger det DiBK sine sjekklister (for prioriterte tilsynsområder iht. byggesaksforskriften § 
15-3). 

4.3 Revisjonens vurderinger 

Byggesak sin rutine for gjennomføring av tilsyn med byggesaker anses tilfredsstillende.  
 
Rutinen skal sikre at byggesak følger opp kriteriene for å velge byggesaker for tilsyn i sin tilsynsstra-
tegi. Tilsynsleder skal sørge for at tilsynslaget har den nødvendige kompetansen for å gjennomføre 
de aktuelle tilsyn. Rutinen krever dessuten at anbefalingene i DiBK sin temaveiledning brukes.  
 
Det er utarbeidet maler og sjekklister som dekker de vanlige oppgavene når det skal utøves tilsyn. 
Dette gjelder informasjonsbrev og forhåndsvarsel om tilsyn, spørsmålsliste (sjekkliste), oppfølgings-
brev, rapport og befaring.  
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5. HVORDAN UTARBEIDES TILSYNSRAPPORTER? 

5.1 Vurderingskriterier 

Vi har her tatt med et utdrag av lovreglene og DiBK sin temaveiledning, hvor vi har konsentrert oss 
om krav/mål til selve tilsynsrapporten. 
 
Plan- og bygningsloven § 25-2.2 Gjennomføring av tilsynet (siste setning) 
Tilsynet skal avsluttes med en sluttrapport. 
 
Byggesaksforskriften § 15-2.1 Tilsynsrapporter 
Kommunen skal utarbeide tilsynsrapport ved utført tilsyn i den enkelte sak. Rapporten skal, i den 
grad det er relevant, gi opplysninger om 
a) faktiske forhold, tid, sted, hvem som er til stede og andre opplysninger om tiltaket 
b) foretak og ansvar i byggesaken 
c) observasjoner under tilsynet 
d) bestemmelser, tillatelser mv. som er overtrådt 
e) fremlagt dokumentasjon 
f) kommunens vurdering av forholdet 
g) sanksjoner og andre reaksjoner fra kommunen 
h) frist for lukking av avvik. 
 
Temaveiledning om kommunalt tilsyn (DiBK HO-2/2012) 
Det er praktisk at tilsynsrapporten har med en kortfattet beskrivelse av byggeprosjektet av hensyn 
til senere oppfølging av rapporten. Tilsynsrapporter skal underbygge avvik med fakta knyttet til 
brudd på konkrete bestemmelser i regelverket. Hvis det er observasjoner av forhold som har karak-
ter av avvik, bør også tilsynet være i stand til å gi signal om hva som oppfattes som avvik samt hvilke 
krav avvik er vurdert på grunnlag av. Tilsynsrapport skal også skrives der kommunens tilsyn ikke har 
avdekket uregelmessigheter. 

5.2 Kommunens praksis 

Vi har sett på byggesak sin rapportmal for revisjonstilsyn og noen eksempler fra byggesak. Malen 
vurderes opp mot lovreglene og veiledningen. Eksempler fra byggesak vurderes opp mot byggesak 
sin mal for å se hvordan tilsynsrapporter faktisk utarbeides. Det er ikke foretatt noe større utplukk 
av tilsynsrapporter. 
 
Vi har også sett noe på byggesak sine rapportmaler for dokumenttilsyn og inspeksjonstilsyn. Dette 
er enklere tilsynsmetoder27 enn revisjonstilsyn og malene her har færre punkter. Malene inneholder 
bl.a. en oppsummering/konklusjon fra tilsynet. 
 

                                                 
27 Vi har tatt med nærmere forklaringer på tilsynsmetoder i vedlegg. 
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5.2.1 Kommunens rapportmal for revisjonstilsyn 

Tabell 5-1 Byggesak sin rapportmal for revisjonstilsyn (innhold) 

1. Sammendrag 

2. Tilsynsplikt 

3. Tilsynets tema og omfang 

4. Definisjoner 

    Kriterier for tilsynet 

    Avvik 

    Observasjon 

5. Opplysninger om tiltaket og tiltakshaver 

6. Mottaker av rapporten 

7. Oversikt over tilsynet 

8. Resultat 

    Avvik (nummereres) 

    Observasjon (nummereres) 

9. Kommunens vurdering 

10. Dokumentunderlag 

11. Deltagere ved tilsynet 

12. Rapportinformasjon 

 
Vi har i vedlegg tatt med hele malen. Malen inneholder en nærmere beskrivelse av hva som skal 
inngå under de enkelte punktene. 

5.2.2 Eksempler fra kommunens rapporter om revisjonstilsyn 

Eksemplene gjelder to byggesaker fra 2018 (B 02 2018 og B 35 2018).28 Byggesak sin rapportmal for 
revisjonstilsyn er endret fra 2019. Eksemplene har dermed en annen inndeling/oppbygning (layout) 
enn den nye malen, jf. punkt 5.2.1 ovenfor.  
 
Rapportene har følgende innhold: 

 Tilsynsrapport (nr. og år) med spesifikasjon av kommune (Bærum) og kommunens saksnr. 

 Utført tilsyn (funksjonstyper) og deltagere fra kommunen 

 Tiltaket (kort om tiltaket) 

 Deltagere fra foretaket (navn på foretak og deltakerne) 

 Byggeplass (adresse og gnr/bnr) 

 Tiltakshaver29 

 Ansvarlig søker (SØK) - Foretak/organisasjonsnr/kontaktperson 

 Ansvarlig prosjekterende (PRO) - Foretak/organisasjonsnr/kontaktperson 

 Ansvarlig utførende (UTF) - Foretak/organisasjonsnr/kontaktperson (dette gjaldt kun B 35) 

 Fremlagt dokumentasjon/opplysninger gitt i tilsynet 

 Avvik: Avvik nr - Spesifikasjon avvik - Krav (henvisning lovkrav) - Ansvar (ansvarlig søker) 

 Observasjoner/anbefalinger (dette gjaldt kun B 35) 

 Kommunens vurdering 

 Sanksjoner og andre reaksjoner fra kommunen 
 
Rapportene signeres av kommunens tilsynslag, og til slutt av bygningssjefen. 
 
Det er spesielt punktene om fremlagt dokumentasjon/opplysninger gitt i tilsynet og kommunens 
vurdering som i eksemplene inneholder en god del informasjon. 

                                                 
28 Eksemplene er fra 2018 ettersom vi mottok disse tidlig i januar 2019 (ut fra vår forespørsel i desember 2018). 
29 Tiltakshaver er den person eller foretak tiltaket utføres på vegne av, jf. plan- og bygningsloven § 23-2. Et annet brukt 

navn på tiltakshaver er byggherre. 



Tilsyn med byggeprosjekter Hensiktsmessig tilsynsstrategi? 

Bærum kommune 13 Kommunerevisjonen 

5.3 Revisjonens vurderinger 

Vi har ikke noe å bemerke til byggesak sin rapportmal for revisjonstilsyn gjeldende fra 2019. Malen 
dekker krav/mål til tilsynsrapporter i lovreglene og DiBK sin temaveiledning. Vi fant heller ikke noe å 
bemerke ved vår gjennomgang av tilsynsrapporter fra 2018, som er skrevet ut fra byggesak sin for-
rige rapportmal for revisjonstilsyn. 
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6. FORETAS DET EN TILSTREKKELIG 

ÅRSRAPPORTERING? 

6.1 Vurderingskriterier 

Byggesaksforskriften § 15-1.2. Rapportering 
Kommunen skal utarbeide en årlig rapport over tilsynsvirksomheten, og hvordan aktiviteten har 
vært i forhold til strategien. 
 
Temaveiledning om kommunalt tilsyn (DiBK HO-2/2012) 
Den årlige rapporten skal inneholde tilstrekkelig informasjon til at kommunen kan evaluere sin egen 
tilsynsvirksomhet. Rapporten skal gi en oversikt over tilsyn som er avholdt og hvorfor eventuelle 
planlagte tilsyn ikke er gjennomført. Kommunen bør ha oversikt over hva slags tilsyn som er iverk-
satt, hvilke funn som er avdekket, sanksjoner, hvilke forhold som er rettet mv. Av rapporten bør det 
også fremgå hvordan kommunen har ivaretatt tilsynsoppgaven med tidsavgrensede krav etter § 15-
3. Rapporten vil danne grunnlag for videre utvikling av strategien. 

6.2 Kommunens praksis 

6.2.1 Kommunens praksis 

Byggesak utarbeider ikke en egen årsrapport om tilsyn. De har en kort årlig rapportering i sin til-
synsstrategi (strategi som årlig revideres) om mål for antall tilsyn og hvor mange tilsyn som ble ut-
ført det enkelte år.30 Byggesak utarbeidet egne årsrapporter om tilsyn for flere år siden, men la det 
det bort da de mente det var for arbeidskrevende. De ga i årsrapportene et sammendrag for hvert 
enkelt tilsyn.  
 
Byggesak har derfor ikke for de siste årene noen årsrapporter med en oversikt over hvilke fagområ-
der og funksjonstyper som det er sett på.31 Dette gjelder da også prioriterte tilsynsområder (herun-
der prioriterte tilsyn iht. byggesaksforskriften § 15-3). Det er da således heller ingen rapportering 
om erfaringer med tilsyn og om hvilke tilsynsmetoder som er brukt.  
 
Nærmere informasjon fra byggesak 
Byggesak viser til at det i KOSTRA ikke er stilt krav om at kommunene skal rapportere på hvilke fag-
områder og funksjonstyper det er ført tilsyn med, men at dette vil fremgå av deres tilsynsrapporter. 
Byggesak tok i 2017/2018 i bruk et eget excel-ark for at de på en lettere måte kunne rapportere på 
KOSTRA-tallene. For 2019 har de nå også lagt inn kolonne for tilsyn iht. byggesaksforskriften § 15-3, 
tidsavgrensede krav om tilsyn. Fordelingen på tilsynsmetoder kan byggesak enkelt utarbeide ved å 
søke i sitt arkiv på tilsynsmetoder. 
  

6.2.2 Sammenligning med Stavanger kommune 

Byggesaksavdelingen (tilsynsenheten) i Stavanger kommune utarbeider årlig en årsrapport. Vi har 
sett på årsrapportene for 2017 og 2018. Nedenfor viser vi innholdet i årsrapporten for 2018.32  
 

                                                 
30 Vi kan her vise til vedlegg om kommunens tilsynsstrategi 2019-2022, punkt 9 om rapportering og evaluering. 
31 Med fagområder menes her de ulike kravene til byggeprosjektet i byggesaksforskriften og særlig byggteknisk forskrift 

(eksempelvis kvalifikasjoner, produkter til byggverk, konstruksjonssikkerhet, brannsikkerhet, energi, osv.). Med funksjons-

typer menes her den rolle som de enkelte foretak har i byggeprosjektet. Dette fordeles vanligvis på ansvarlig søker (SØK), 

ansvarlig prosjekterende (PRO) og ansvarlig utførende (UTF). 
32 Årsrapporten for 2017 har samme innhold (oppbygning av rapporten). 
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Rapporten har følgende innhold: 
1. Tilsynets virksomhet 
2. Omfang av rapporten 
3. Målsetting og formål med tilsyn med byggesaker 
4. Gjennomførte tilsyn for Stavanger kommune, statistikk 
5. Tilsynsmetode, agenda og sjekkliste 
6. Strategi- og tilsynsplan 2018 
7. Erfaring tilsyn 
8. Konklusjon og kommentarer 
 
Under punkt 4 er det med oversikt over tilsyn fordelt på fagområder (iht. byggesaksforskriften og 
byggteknisk forskrift) og dernest på funksjonstyper (SØK, PRO og UTF). 
 
Under punkt 6 er det tatt en med kommentarer til hva de har prioritert. Dette er fordelt på sikker-
het i bruk, byggefeil, ulovligheter, kompetanse hos foretak og produktdokumentasjon. De to siste 
prioriteringene er iht. byggesaksforskriften § 15-3. 
 
Under punkt 7 er det tatt med kommentarer vedrørende erfaringer med tilsyn hos de forskjellige 
foretak/fagområder/tiltak.  
 
Dette er fordelt på: 

 Ansvarlig søker 

 Prosjektering/utførelse universell utforming, adkomst, tilgjengelighet 

 Produkter 

 Kvalifikasjoner 

 Prosjektering/utførelse energi 

 Prosjektering/utførelse brann 

 Utførelse fukt 

 Prosjektering/utførelse avfallsplaner/sluttrapport/forurenset grunn 

 Tilsyn på byggeplass ved rivning og forurenset grunn 

 Prosjektering/utførelse/konstruksjoner/trekonstruksjoner/tømmerarbeid 

 Våtrom 

 Prosjektering/utførelse grunn- og betongarbeid 

 Overvannshåndtering 

 Utførende foretak 

 Foretakenes kvalitetssikringsrutiner 

 Trehusbyen 

 Midlertidig brukstillatelse/ ferdigattest 

 Ulovlig byggearbeid 

 Ulovlig bruk av bygg 

 Uavhengig kontroll 
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6.3 Revisjonens vurderinger 

Lovreglene krever at det utarbeides en årlig rapport over tilsynsvirksomheten, og hvordan aktivite-
ten har vært i forhold til strategien. Ettersom byggesak ikke utarbeider en egen årsrapport om tilsyn 
og kun har en kort årlig rapportering i sin tilsynsstrategi om hvor mange tilsyn som ble utført i for-
holdet til målet, anser vi at kravene i lovreglene ikke er oppfylt.  
 
Temaveiledningen har noen utdypninger og forklaringer til lovreglene, som byggesak da heller ikke 
oppfyller. Vi trekker fram at den årlige rapporten skal inneholde tilstrekkelig informasjon til at byg-
gesak kan evaluere sin egen tilsynsvirksomhet. Det bør herunder bl.a. være med en oversikt over 
hva slags tilsyn som er iverksatt og hvilke funn som er avdekket. I tillegg bør det også fremgå hvor-
dan statens prioriterte tilsynsområder er ivaretatt. Vi ser ellers for oss at årsrapporten ikke trenger 
å være omfattende. 
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7. ER TILSYNENE UTFØRT I DET OMFANG SOM ER 

NØDVENDIG? 

7.1 Vurderingskriterier 

For tilsynsomfanget er det ikke noen eksakte krav for antall tilsyn (tilsynsandelen) i lovreglene, ut-
over at kommunen skal føre tilsyn i slikt omfang at den kan avdekke regelbrudd. Det står heller ikke 
noe eksakt om tilsynsandelen i DiBK sin gjeldende temaveiledning.  
 
Plan- og bygningsloven § 25-1.2 Tilsynsplikt 
Kommunen skal føre tilsyn i slikt omfang at den kan avdekke regelbrudd. Kommunen skal føre tilsyn 
ved allerede gitte pålegg og når den blir oppmerksom på ulovligheter utover bagatellmessige for-
hold. Kommunen skal føre tilsyn med særlige forhold etter nærmere forskrift fra departementet. 
 
Plan- og bygningsloven § 25-2.1 Gjennomføring av tilsynet 
Utover tilsynsplikten i § 25-1 avgjør kommunen i hvilke saker og på hvilke områder det skal føres 
tilsyn. Tilsynet gjennomføres på den måte, i det omfang og med den intensitet som kommunen 
finner hensiktsmessig. 
 
Temaveiledning om kommunalt tilsyn (DiBK HO-2/2012) 
Dagens temaveiledning inneholder ikke noe konkret om hvor mange tilsyn kommunen bør gjen-
nomføre. I tidligere temaveiledninger er det sagt noe om dette, men vi vil ikke bruke disse veiled-
ningene som kriterier da de ikke lenger er gjeldende.33  

7.2 Kommunens tilsynsomfang 

7.2.1 Kommunens mål og utførte tilsyn 2016-2018 

Byggesak opplyser at deres mål for antall tilsyn i utgangspunktet skal tilsvare anslagsvis 10 % av 
årlige byggesaker som de regner med at de må behandle. 
 
Byggesak sitt mål for tilsynsomfanget gjelder som nevnt foran i kapittel 3, antall gjennomførte (ut-
førte) tilsyn. I figuren nedenfor viser vi byggesak sitt mål og utførte tilsyn for 2016-2018 iht. de to 
siste tilsynsstrategiene.34 
 
Byggesak sitt mål for 2018 var opprinnelig 130, men målet ble nedjustert til 100 i løpet av året. Må-
let for 2019 er også nedjustert (fra 100 til 80).35 Det vises i denne forbindelse til det om kommunens 
tilsynskapasitet omtalt i kapittel 2 foran. 

 

 

                                                 
33 Temaveiledningen (2004) anbefaler tilsyn i minimum 5-10 % av kommunens byggesaker for at tilsyn skal ha effekt. 

Temaveiledningen (2007) sier at det bør gjennomføres langt flere tilsyn enn ca. 9 % av alle byggesaker (som da var snittet 

for de kommuner som førte tilsyn på den tiden). 
34 Byggesak sine tilsynsstrategier 2014-2018 (revidert) og 2019-2022 
35 Byggesak sin tilsynsstrategi 2019-2022 punkt 1 om overordnet mål. 
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Figur 7-1 Byggesak sine mål og utførte tilsyn 2016-2018 (antall) 

 

 
Nærmere informasjon fra byggesak 
Når det gjelder tilsynsmetoder, er hovedvekten av byggesak sine tilsyn av typen revisjonstilsyn, fulgt 
av inspeksjonstilsyn (befaringer), og dokumenttilsyn.  
 
Som særskilte innsatsområder har byggesak hatt fokus på rollen som ansvarlig søker, og på sikrings-
tiltak på byggeplass. 
 
Når det gjelder de prioriterte tilsynsområdene iht. byggesaksforskriften § 15-3, så fanges de opp av 
spørsmålslisten byggesak benytter ved gjennomføring av tilsyn. Kvalifikasjoner er alltid et tema, 
mens produktdokumentasjon som regel er aktuelt når byggesak har tilsyn med foretak som har 
ansvarsrett for utførelse (de bestemmer produkt/står for innkjøpene). 

7.2.2 Nærmere detaljer om kommunens tilsynsomfang 2016-2018 

Dette gjelder utvalgte data fra byggesak om tilsyn, herunder data som står i KOSTRA36. KOSTRA-data 
for 2018 foreligger enda ikke offisielt, slik at dette også er data fått fra byggesak. 
 

                                                 
36 Vi har tatt med alle KOSTRA-dataene om tilsyn i vedlegg (tabellene 11879 og 12224).  
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Tabell 7-1 Nærmere detaljer om byggesak sitt tilsynsomfang 2016-201837  

 

 2016 2017 2018 

Antall mottatte byggesaker 1 226 1 262 1 224 

Antall behandlede byggesaker (iht. KOSTRA) 1 119 1 156 1 063 

Antall byggesaker hvor det er gjennomført tilsyn (iht. KOSTRA) 89 110 86 

Antall gjennomførte tilsyn 93 100 84 

Tilsynsprosent av behandlede byggesaker (ut fra KOSTRA) 8,0 % 9,5 % 8,1 % 

Tilsynsprosent av mottatte byggesaker 7,3 % 8,7 % 7,0 % 
 

7.2.3 Sammenligninger med andre kommuner 2015-2017 

Vi sammenligner først med andre kommuner ut fra det som står i KOSTRA. Vi har her kun konsen-
trert oss om tilsynsandelen (antall byggesaker hvor det er gjennomført tilsyn i forhold til behandle-
de byggesaker). Dette står ikke direkte i KOSTRA, men det er beregnet av oss ut fra de to første 
rubrikkene i tabell 12224 i KOSTRA. Vi viser data for tre siste år (2015-2017). Vi har i skrivende stund 
ikke data for 2018. Dette vil først foreligge medio mars 2019 (som er foreløpige KOSTRA-data).  
 

Figur 7-2 Sammenligninger tilsynsandel 2015-2017 (iht. KOSTRA)38  

 

ASSS står for aggregerte styringsdata for samarbeidende storkommuner. 

7.3 Revisjonens vurderinger 

Byggesak sin tilsynsandel har ligget på mellom 8-10 % i årene 2016-2018. Tilsynsandelen står for 
antall byggesaker hvor det er gjennomført tilsyn i forhold til behandlede byggesaker. 

                                                 
37 Antall mottatte byggesaker omfatter også tiltak som ikke krever søknad og tillatelse, men som skal informeres kommu-

nen for at den kan oppdatere kart- og matrikkeldata. Det kan gjennomføres mer enn ett tilsyn i den enkelte byggesak. Ett 

tilsyn kan motsatt omfatte flere byggesaker, eksempelvis tilsyn i «seriesaker», som i store utbyggingsprosjekter. Store 

prosjekter kan være delt opp i mange byggesaker, og et slikt tilsyn vil dermed også omfatte mange byggesaker. 
38 ASSS er snittet for ASSS-kommunene.  Dette er våre 10 største kommuner: Bergen, Bærum, Drammen, Fredrikstad, 

Kristiansand, Oslo, Sandnes, Stavanger, Trondheim og Tromsø. KG 13 er KOSTRA sin kommunegruppe for store kommu-

ner utenom de fire største byene, og utgjør snittet for rundt 40 kommuner. Akershus er snittet for kommunene i fylket.  
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Byggesak sin tilsynsandel i årene 2016-2017 var en god del mindre enn snittet for ASSS-
kommunene. ASSS-kommunene lå på mellom 12-15 %. Den var også en del mindre enn snittet for 
store kommuner (KOSTRA) og kommunene i Akershus fylke, som lå på mellom 9-12 %.  
 
I 2018 synker byggesak sin tilsynsandel ytterligere som følge av redusert tilsynskapasitet. Det sam-
me vil sannsynligvis skje i 2019 av samme årsak. 
 
Ettersom lovreglene ikke stiller eksakte krav for tilsynsandelen, har vi imidlertid ikke holdepunkter 
for å si at byggesak sin tilsynsandel har vært og er for lav. Kommunens relativt sett lave tilsynsandel 
vil dessuten mest sannsynlig ta seg opp på sikt når tilsynskapasiteten bedres i løpet av 2019.  
 
Lovreglene krever at det skal føres tilsyn i slikt omfang at regelbrudd kan avdekkes. 
 
Hvorvidt byggesak har utført tilsyn i et nødvendig omfang, er det vanskelig å gi noe klart svar på. 
Byggesak har i perioden 2016-2018 gjennomført (utført) mellom 80-100 tilsyn årlig. For 2019 legges 
det opp til 80 tilsyn. Tilsynene har sett på forskjellige fagområder. Vi antar at et slikt tilsynsomfang 
som nevnt her, er tilstrekkelig til at byggesak kan avdekke enkelte og gjentatte regelbrudd. Dette 
gjelder selv om byggesak har en relativt sett lav tilsynsandel.  
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8. REVISJONENS KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER 
Formålet med tilsyn i byggesaker er primært å påse at tiltak i kommunen oppføres med god kvalitet 
i samsvar med bestemmelsene gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Tilsyn har også som 
formål å avdekke om aktørene i byggesaken gjennomfører sine oppgaver i henhold til den tildelte 
ansvarsretten. Tilsyn vil ha en forebyggende virkning på byggfeil og økte kostnader i pågående og 
nye byggetiltak. 
 
Det er rådmannen som har det overordnede administrative ansvaret for kommunens virksomhet, 
herunder også tilsynsområdet. Anbefalingene nedenfor rettes dermed til rådmannen. 

8.1 Konklusjoner 

Det nedenstående er en oppsummering fra våre vurderinger i rapporten. 
 
Kommunens kapasitet og kompetanse på tilsynsområdet 
Kommunen har to stillingshjemler på tilsynsområdet, og i tillegg deltar andre medarbeidere i bygge-
sak på tilsyn gjennom byggesak sin teamorganisering av byggesaksoppgavene. Det siste halvåret 
(2018/2019) har det imidlertid kun vært en fast medarbeider på tilsynsområdet pga. vakanse. Det 
var også mye sykefravær i 2018. Det kommer ny fast medarbeider på tilsynsområdet i slutten av 
mars 2019, men vedkommende trenger intern opplæring før dette slår skikkelig ut i kommunens 
tilsynskapasitet. Kommunens kapasitet på tilsynsområdet har derfor vært begrenset i 2018 og det 
samme gjelder for inneværende år 2019.  
 
Kommunens kompetanse på tilsynsområdet antas å være god. Dagens faste medarbeider har lang 
erfaring på området. I tillegg kommer erfaringene fra andre medarbeidere i byggesak som deltar på 
tilsyn gjennom byggesak sin teamorganisering av byggesaksoppgavene. 
 
Utarbeides det en hensiktsmessig tilsynsstrategi? 
Byggesak sin tilsynsstrategi dekker i prinsippet de krav til strategien som står i lovreglene. Men det 
mangler nærmere informasjon om utvelgelse og prioritering av fagområder, sakstyper, temaer, 
lokale forhold og innsatsområder, slik som DiBK sin temaveiledning legger opp til. Tilsynsstrategien 
gir da heller ikke klare føringer for de målsettinger som byggesak har for sin tilsynsvirksomhet. 
 
Tilsynsstrategien er ikke politisk behandlet. DiBK sin temaveiledning anbefaler at tilsynsstrategien 
forankres i den politiske ledelse. På denne måten får politisk ledelse forståelse for tilsynets rolle, og 
de vil da også kunne gi politiske føringer for valg av prioriteringsområder som vil styrke tilsynet.  
 
Hvilken rutine er utarbeidet for gjennomføring av tilsyn? 
Byggesak sin rutine for gjennomføring av tilsyn med byggesaker anses tilfredsstillende. Rutinen skal 
sikre at byggesak følger opp kriteriene for å velge byggesaker for tilsyn i sin tilsynsstrategi. Tilsyns-
leder skal sørge for at tilsynslaget har den nødvendige kompetansen for å gjennomføre de aktuelle 
tilsyn. Rutinen krever dessuten at anbefalingene i DiBK sin temaveiledning brukes. Det er utarbeidet 
maler og sjekklister som dekker de vanlige oppgavene når det skal utøves tilsyn. Dette gjelder in-
formasjonsbrev og forhåndsvarsel om tilsyn, spørsmålsliste (sjekkliste), oppfølgingsbrev, rapport og 
befaring.  
 
 
 
Hvordan utarbeides tilsynsrapporter? 
Vi har ikke noe å bemerke til byggesak sin rapportmal for revisjonstilsyn gjeldende fra 2019. Malen 
dekker krav/mål til tilsynsrapporter i lovreglene og DiBK sin temaveiledning. Vi fant heller ikke noe å 
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bemerke ved vår gjennomgang av tilsynsrapporter fra 2018, som er skrevet ut fra byggesak sin for-
rige rapportmal for revisjonstilsyn. 
 
Foretas det en tilstrekkelig årsrapportering? 
Lovreglene krever at det utarbeides en årlig rapport over tilsynsvirksomheten, og hvordan aktivite-
ten har vært i forhold til strategien. Ettersom byggesak ikke utarbeider en egen årsrapport om tilsyn 
og kun har en kort årlig rapportering i sin tilsynsstrategi om hvor mange tilsyn som ble utført i for-
holdet til målet, anser vi at kravene i lovreglene ikke er oppfylt. Temaveiledningen har noen utdyp-
ninger og forklaringer til lovreglene, som byggesak da heller ikke oppfyller. Vi trekker fram at den 
årlige rapporten skal inneholde tilstrekkelig informasjon til at byggesak kan evaluere sin egen til-
synsvirksomhet. Det bør herunder bl.a. være med en oversikt over hva slags tilsyn som er iverksatt 
og hvilke funn som er avdekket. I tillegg bør det også fremgå hvordan statens prioriterte tilsynsom-
råder er ivaretatt. Vi ser ellers for oss at årsrapporten ikke trenger å være omfattende. 
 
Er tilsynene utført i det omfang som er nødvendig? 
Byggesak sin tilsynsandel har ligget på mellom 8-10 % i årene 2016-2018. Tilsynsandelen står for 
antall byggesaker hvor det er gjennomført tilsyn i forhold til behandlede byggesaker. Byggesak sin 
tilsynsandel i årene 2016-2017 var en god del mindre enn snittet for ASSS-kommunene. ASSS-
kommunene lå på mellom 12-15 %. Den var også en del mindre enn snittet for store kommuner 
(KOSTRA) og kommunene i Akershus fylke, som lå på mellom 9-12 %. I 2018 synker byggesak sin 
tilsynsandel ytterligere som følge av redusert tilsynskapasitet. Det samme vil sannsynligvis skje i 
2019 av samme årsak. Ettersom lovreglene ikke stiller eksakte krav for tilsynsandelen, har vi imid-
lertid ikke holdepunkter for å si at byggesak sin tilsynsandel har vært og er for lav. Kommunens rela-
tivt sett lave tilsynsandel vil dessuten mest sannsynlig ta seg opp på sikt når tilsynskapasiteten bed-
res i løpet av 2019.  
 
Lovreglene krever at det skal føres tilsyn i slikt omfang at regelbrudd kan avdekkes. Hvorvidt bygge-
sak har utført tilsyn i et nødvendig omfang, er det vanskelig å gi noe klart svar på. Byggesak har i 
perioden 2016-2018 gjennomført (utført) mellom 80-100 tilsyn årlig. For 2019 legges det opp til 80 
tilsyn. Tilsynene har sett på forskjellige fagområder. Vi antar at et slikt tilsynsomfang som nevnt her, 
er tilstrekkelig til at byggesak kan avdekke enkelte og gjentatte regelbrudd. Dette gjelder selv om 
byggesak har en relativt sett lav tilsynsandel.  

8.2 Anbefalinger 

På bakgrunn av våre konklusjoner har vi anbefalinger som går på byggesak sin tilsynsstrategi og 
årsrapportering. 
 
Revisjonen foreslår at de folkevalgte vedtar følgende anbefalinger til rådmannen: 
 

1. Rådmannen bør sørge for at byggesak sin tilsynsstrategi inneholder nærmere informasjon 
om utvelgelse og prioritering på tilsynsområdet. 

2. Rådmannen bør påse at tilsynsstrategien forankres politisk (planutvalget/kommunestyret). 
3. Rådmannen bør sørge for at byggesak utarbeider en årsrapport hvor de evaluerer sin egen 

tilsynsvirksomhet.  
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KILDER 
 
Lovregler 

 Lov av 25.09.1992 nr.107: Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 

 Lov av 27.06.2008 nr. 71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningslo-
ven) 

 Forskrift av 26.03.2010 nr. 488: Forskrift om byggesak SAK10 (byggesaksforskriften) 
 
Sentrale veiledere39 

 Direktoratet for byggkvalitet: Veiledning til byggesaksforskriften (publikasjonsnummer: HO-
1/2011) 

 Direktoratet for byggkvalitet: Temaveiledning om kommunalt tilsyn (publikasjonsnummer: 
HO-2/2012) 

 Direktoratet for byggkvalitet: Tilsyn med kvalifikasjoner i foretak (veiledning) 

 Direktoratet for byggkvalitet: Tilsyn med produktdokumentasjon (veiledning) 

 Direktoratet for byggkvalitet: Energikrav i byggteknisk forskrift (veiledning HO-2/2013) 

 Direktoratet for byggkvalitet: Universell utforming (veiledning HO-1/2013) 

 Direktoratet for byggkvalitet: Avfallsreglar i plan- og bygningslova (veiledning) 

 Statens bygningstekniske etat: Temaveiledning tilsyn (publikasjonsnummer: HO-2/2007)   

 Statens bygningstekniske etat: Temaveiledning tilsyn (publikasjonsnummer: HO-1/2004)   

 Statens bygningstekniske etat: Temarettleiing tilsyn - Prosjektering - Brannsikkerheits-  
strategi (publikasjonsnummer: HO-3/2007) 

 
Bærum kommune 

 Byggesak sin strategi for tilsyn med byggesaker 2019-2022 (sist datert 07.01.2019) 

 Byggesak sin strategi for tilsyn med byggesaker 2014-2018 (revidert 30.01.2018) 

 Byggesak sin rutine for gjennomføring av tilsyn med byggesaker (sist datert 07.01.2019) 

 Byggesak sine maler og sjekklister for tilsyn, samt noen rapport eksempler 
 
Andre kilder 

 SSB/KOSTRA: Statistikker om tilsyn 2015-2017 (tabellene 11879 og 12224) 

 Stavanger kommune (byggesak): Strategi og tilsynsplan 2018 og 2019 

 Stavanger kommune (byggesak): Årsrapport tilsyn 2017 og 2018 

 Telemark kommunerevisjon IKS (2015): Tilsyn med byggesaker (Bamble, Drangedal, Kragerø 
og Porsgrunn kommuner) 
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39 Statens bygningstekniske etat (BE) skiftet fra 01.01.2012 navn til Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). 
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VEDLEGG 
 

Lovregler om kommunalt tilsyn med byggesaker 
 
Plan- og bygningsloven - Fjerde del: Byggesaksdel - Kapittel 25. Tilsyn 
 
§ 25-1. Tilsynsplikt 
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. 
 
Kommunen skal føre tilsyn i slikt omfang at den kan avdekke regelbrudd. Kommunen skal føre tilsyn 
ved allerede gitte pålegg og når den blir oppmerksom på ulovligheter utover bagatellmessige for-
hold. Kommunen skal føre tilsyn med særlige forhold etter nærmere forskrift fra departementet. 
 
Kommunen kan samarbeide med andre kommuner eller instanser om tilsyn. 
 
§ 25-2. Gjennomføring av tilsynet 
Utover tilsynsplikten i § 25-1 avgjør kommunen i hvilke saker og på hvilke områder det skal føres 
tilsyn. Tilsynet gjennomføres på den måte, i det omfang og med den intensitet som kommunen 
finner hensiktsmessig. 
 
Kommunen kan føre tilsyn når som helst i løpet av byggesaken og inntil 5 år etter at ferdigattest er 
gitt, jf. § 23-3 syvende ledd. Hvis tilsynet viser vesentlig svikt som ikke er ivaretatt ved uavhengig 
kontroll, kan kommunen kreve sakkyndig bistand eller utføre tekniske prøver for tiltakshavers reg-
ning. Tilsynet skal avsluttes med en sluttrapport. 
 
Departementet kan gi forskrift om innhold, gjennomføring og rapportering av tilsyn. 
 
§ 25-3. Tilsyn fra overordnet myndighet 
Departementet kan etter ønske fra kommunen føre tilsyn med ansvarlige foretak. Forhold i strid 
med loven eller forskrifter gitt i medhold av loven som avdekkes under tilsynet, rapporteres til 
kommunen. Kommunen vurderer hvordan de avdekkede forholdene skal følges opp. 
 
Byggesaksforskriften (utdrag fra kapitlene 1, 10 og 11 – kapittel 15 i sin helhet) 
 
§ 1-1. Formål 
Forskriften skal sikre 
e) at det føres effektivt og systematisk tilsyn med at tiltak gjennomføres i samsvar med bestemmel-
ser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven 
 
Kapittel 10. Krav til kvalitetssikring 
 
§ 10-1. Kvalitetssikringsrutiner for oppfyllelse av plan- og bygningsloven 
Foretak som påtar seg ansvarsrett skal ha rutiner innenfor eget ansvarsområde som sikrer etterle-
velse i tiltaket av krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven. 
 
§ 10-2. Dokumentasjon for oppfyllelse av kvalitetssikringsrutiner 
I erklæring om ansvarsrett skal foretaket bekrefte at det vil bruke tilstrekkelige kvalitetssikringsruti-
ner tilpasset det aktuelle tiltaket for å løse de oppgavene det påtar seg. Ved tilsyn skal foretaket 
dokumentere at det oppfyller krav til rutiner som angitt i § 10-1 første ledd. 
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Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis 
 
§ 11-1. Kvalifikasjonskrav og dokumentasjon av kvalifikasjoner 
I erklæring om ansvarsrett skal foretaket bekrefte at faglig ledelse oppfyller krav til relevant utdan-
ning og praksis som følger av kapittel 11, og at faglig ledelse i tiltaket benytter personell med nød-
vendige og relevante kvalifikasjoner for å gjennomføre det aktuelle tiltaket på en forsvarlig måte slik 
at krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven ivaretas. Ved tilsyn skal foretaket doku-
mentere at faglig ledelse oppfyller krav til utdanning og praksis som angitt i § 11-3. 
 
Kapittel 15. Kommunens tilsyn 
 
§ 15-1. Strategi for tilsyn Rapportering 
Kommunen skal utarbeide strategi for tilsynet etter plan- og bygningsloven § 25-1, hvor det bl.a. tas 
stilling til: 
a. målsettinger og rutiner for det kommunale tilsynet, 
b. organisering, eventuelt samarbeid med andre kommuner eller andre instanser, kompetansebe-
hov, ressursbruk og finansiering og 
c. utvelgelse og prioritering av fagområder, sakstyper, temaer mv., herunder lokale forhold og inn-
satsområder. Ved prioritering og utvelgelse skal kommunen legge vekt på om foretak har sentral 
godkjenning. 
 
Kommunen skal utarbeide en årlig rapport over tilsynsvirksomheten, og hvordan aktiviteten har 
vært i forhold til strategien. 
 
§ 15-2. Tilsynsrapporter 
Kommunen skal utarbeide tilsynsrapport ved utført tilsyn i den enkelte sak. Rapporten skal, i den 
grad det er relevant, gi opplysninger om 
a) faktiske forhold, tid, sted, hvem som er til stede og andre opplysninger om tiltaket 
b) foretak og ansvar i byggesaken 
c) observasjoner under tilsynet 
d) bestemmelser, tillatelser mv. som er overtrådt 
e) fremlagt dokumentasjon 
f) kommunens vurdering av forholdet 
g) sanksjoner og andre reaksjoner fra kommunen 
h) frist for lukking av avvik. 
 
Rapporten sendes til tiltakshaver, ansvarlig søker og andre berørte foretak i byggesaken. Dersom 
tilsynsrapporten berører grunnlaget for sentral godkjenning for ansvarsrett, skal kopi av rapporten 
sendes til Direktoratet for byggkvalitet. 
 
Det kan lages fellesrapport ved flere enkle tilsyn. 
 
§ 15-3. Tidsavgrensede krav om tilsyn 
Kommunen skal i en 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). 
 
Ved utløpet av 2-årsperioden skal kommunen sende en oversikt med vurdering av tilsyn etter denne 
bestemmelsen til departementet. 
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KOMMUNENS STRATEGI FOR TILSYN MED BYGGESAKER 2019-2022 
(Byggesak sin strategi gjeldende 2019-2022, sist datert 07.01.2019, godkjent av bygningssjefen) 
 
1. Overordnet mål 
Målet er å sikre god kvalitet på byggetiltak i Bærum kommune, og bidra til at aktørene er kjent med 
og følger regelverket, samt forebygge og redusere byggefeil. 
 
Målet for 2019 er nedjustert fra 100 til 80 tilsyn, som følge av at avdelingen flytter til nye lokaler, 
samt antatt ressursbruk på opplæring av nyansatt som starter i april måned. Fra april vil Byggesak 
ha to personer som i hovedsak vil arbeide med tilsyn i byggesaker. 
 
2. Prioritering 
Tilsynsressurser skal i hovedsak benyttes der det gir størst avkastning i forhold til overordnede mål: 
Store prosjekter, store aktører, størst risiko for feil, og der feil får størst konsekvenser. I tillegg skal 
statens prioriterte tilsynsområder prioriteres, jf. byggesaksforskriften § 15-3. 
 
3. Varighet 
Strategi for tilsyn gjelder for 4 år om gangen. Dette dokumentet gjelder fra 1. januar 2019 til 
31.12.2022, og skal revideres minst en gang pr år. 
 
4. Definisjoner (NS-EN ISO 9000-Serien) 
 
tilsyn: med tilsyn menes all form for ressursbruk på tjenestestedet ut over ordinær byggesaksbe-
handling (i søknadspliktige og fritatte saker). Arbeid med ulovligheter inngår generelt ikke i tilsyn 
slik det er definert her, men i enkeltsaker kan tilsyn og ulovlighetsoppfølging overlappe hverandre. 
avvik: mangel på oppfyllelse av krav 
funn: resultater fra bedømmelsen av innsamlede bevis vurdert opp mot kriterier for tilsyn 
bevis: registreringer, angivelse av faktiske forhold eller annen informasjon som er relevant for krite-
riene for tilsynet, og som kan verifiseres 
kriterier for tilsyn: samling av krav 
observasjon: funn som ikke er regelbrudd/avvik, men der det anbefales å gjennomføre tiltak for 
forbedring 
  
5. Organisering, rutiner og samarbeid  
Dette dokumentet gjelder for tjenestested Byggesak i Bærum kommune. Bygningssjefen i Bærum 
sørger for at alle medarbeiderne på Byggesak gjøres kjent med dokumentet. 
  
Alle medarbeidere på Byggesak har ansvar for å bidra til de tilsynsaktivitetene som bygningssjefen 
bestemmer. 
  
Kommunen skal sikre sin kompetanse på tilsyn i 4-års perioden 2019-2022, primært basert på fag-
kompetansen hos den enkelte medarbeider på tjenestested Byggesak. 
  
Avdelingens rutine for gjennomføring av tilsyn med byggesaker skal benyttes i tilsynsvirksomheten. 
  
Eventuelt samarbeid med andre statlige og kommunale myndigheter, næringsorganisasjoner eller 
fagmiljøer bestemmes av bygningssjefen. Dette bestemmes av bygningssjefen i det enkelte tilfelle. 
  
6. Finansiering  
Tilsyn skal finansieres gjennom de ordinære byggesaksgebyrene. 
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Ca. 10% av byggesaksgebyret forventes å kunne finansiere tilsyn. 
  
7. Innsatsområder – former for tilsyn og utvalgskriterier  
Det kan utarbeides nærmere innsatsområder i nært samarbeid med byggesaksbehandlerne, politi-
kerne og byggenæringens aktører, herunder bygningseiere.  
 
For hvert år kan det velges ut særskilte innsatsområder.  
 
8. Beskrivelse / fremgangsmåte  
De mest brukte tilsynsformene er dokumenttilsyn, revisjonstilsyn, samt anmeldt og uanmeldt in-
speksjonstilsyn. Tilsynsformene er beskrevet i Byggesaks rutine for gjennomføring av tilsyn med 
byggesaker. Kommunens saksbehandlingssystem inneholder en egen saksprosess (arbeidsflyt) som 
benyttes ved gjennomføring av tilsyn med byggesaker. 
  
9. Rapportering og evaluering  
Alle medarbeidere bidrar med opplysninger om tilsyn som de har gjennomført, og oversikt over 
tilsynsvirksomheten finnes i kommunens KOSTRA-rapportering.  
 
2018:  
Det ble gjennomført 73 tilsyn med rapport. I tillegg er det registrert gjennomført 14 dokumenttil-
syn. Det er gjennomført tilsyn med 86 byggesaker.40  
 
Målet for 2018 var 100 tilsyn. Manglende måloppnåelse skyldes i hovedsak sykefravær, samt at en 
medarbeider som primært arbeidet med tilsyn sluttet i stillingen sin i oktober. 
 
tillegg til registrerte tilsyn føres det dokumenttilsyn i den daglige saksbehandlingen av byggesaker 
uten at det skrives tilsynsrapport eller registreres på annen måte.  
 
10. Kommunikasjon/ informasjon  
Kommunens planlegging, gjennomføring og rapportering av tilsyn er offentlig tilgjengelig gjennom 
kommunens nettsider.  
 
11. Referanser  
Plan- og bygningsloven kapittel 25.  
Byggesaksforskriften kapittel 15.  
Veiledning til byggesaksforskriften kapittel 15.  
Temaveiledning tilsyn HO-2/2012  
Rutine for gjennomføring av tilsyn med byggesaker. 
 

                                                 
40 Dette skal iht. byggesak være 84 byggesaker. Strategien vil bli endret. Den er planlagt revidert i nær fremtid. 
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Kommunens rutine for gjennomføring av tilsyn med byggesaker 
(Byggesak sin rutine gjeldende fra 01.01.2018, sist datert 07.01.2019, godkjent av bygningssjefen) 

 

1 Innledning 
Bygningssjefens medarbeidere på tjenestested Byggesak i Bærum kommune gjennomfører tilsyn i 
henhold til kommunens strategi for tilsyn i byggesaker.  
 
Tilsynsvirksomheten er basert på temaveiledning om tilsyn, melding HO-2/2012. 

 

2 Formål  
Formålet med rutinen er å sikre at Byggesak gjennomfører tilsyn i henhold til kommunens strategi. 

 

3 Definisjoner 
For dette dokumentet gjelder følgende betegnelser og forkortelser: 
 

 tilsyn: 
med tilsyn menes all form for ressursbruk på tjenestestedet ut over ordinær byggesaksbehandling (i 
søknadspliktige og fritatte saker). Arbeid med ulovligheter inngår generelt ikke i tilsyn slik det er 
definert her, men i enkeltsaker kan tilsyn og ulovlighetsoppfølging overlappe hverandre. 

 kriterier for tilsyn: 
samling av krav: plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, kommunale bestemmelser og 
vedtekter, samt gitte tillatelser i aktuell byggesak 

 bevis: 
registreringer, angivelse av faktiske forhold eller annen informasjon som er relevant for kriteriene 
for tilsynet, og som kan verifiseres 

 funn: 
resultater fra bedømmelsen av innsamlede bevis vurdert opp mot kriterier for tilsyn 

 avvik: 
mangel på oppfyllelse av krav (ref. kriterier for tilsyn) 

 observasjon: 
funn som ikke er regelbrudd men der det anbefales å gjennomføre tiltak for forbedring 
 
Forkortelser: 

o WSF: Websak Fokus, Bærum kommunes arkiv- og saksbehandlingssystem 
o Tilsyn: Tilsyn med byggesaker  
o Pbl: Plan- og bygningslovgivningen 
o Ramme: Rammetillatelse 
o IG: Igangsettingstillatelse 
o FA: Ferdigattest 
o MBT: Midlertidig brukstillatelse 
o SØK: Funksjonen ansvarlig søker 
o PRO: Funksjonen ansvarlig prosjekterende 
o UTF: Funksjonen ansvarlig utførende 
o KONT: Funksjonen ansvarlig kontrollerende 

 

4 Ansvar, myndighet og kommunikasjon 
Bygningssjefen er ansvarlig for denne rutinen, og alle revisjoner og endringer i rutinen skal godkjen-
nes av bygningssjefen. 
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Medarbeidere i bygningssjefens organisasjon som primært arbeider med tilsyn er ansvarlig for å 
oppdatere og vedlikeholde denne rutinen. Rutinen revideres årlig, eller oftere, dersom det er nød-
vendig som følge av endringer i lov eller forskrift.  
 
Tilsynsvirksomheten dokumenteres ved at alle relevante dokumenter journalføres i WSF. 
 
Tilsynsrapporter distribueres i henhold til Forskrift om byggesak (SAK) § 15-2.  

 

5 Ressurser  
Gjennomføring av tilsyn med byggesaker forutsetter at følgende ressurser er tilgjengelige:  

 

Personell  
Et tilsynslag består av en eller flere saksbehandlere samt tilsynsleder. Tilsynsleder vil normalt være 
en medarbeider som primært arbeider med tilsyn i byggesaker.  
 
Ekstern kompetanse kan delta i et tilsynslag dersom bygningssjef og tilsynsleder mener det er nød-
vendig. 
 
Tilsynsleder er ansvarlig for at hvert tilsynslag har riktig kompetanse for å gjennomføre det aktuelle 
tilsynet.  

 

6 Formidling av rutinen 
Den godkjente rutinen arkiveres i kvalitetshåndboka for Byggesak. Bygningssjefen er ansvarlig for at 
medarbeiderne på byggesaksavdelingen gjøres kjent med den godkjente rutinen. 
 
Kommunens strategi for tilsyn med byggesaker er arkivert i WSF, saksnummer 15/124091. 

 

7 Registreringer 
Bygningssjefens medarbeidere sørger for å arkivere registreringer i WSF for å dokumentere gjen-
nomføringen av tilsyn. Registreringer er blant annet avtaler, korrespondanse, rutine, tilsynsrappor-
ter og avviksrapporter. Registreringene er offentlig informasjon. 
 
Tilsynsvirksomheten dokumenteres enten i den enkelte byggesak, eller ved at det opprettes egen 
sak, med kryssreferanse til byggesaken som det føres tilsyn med. WSF ivaretar de ulike mulighete-
ne.  

 

8 Gjennomføring av tilsyn 
Når bygningssjefen gjennomfører tilsyn, brukes anbefalinger fra melding HO-2/2012 og metoden 
som er beskrevet i NS-EN ISO 19011 Retningslinjer for revisjon av systemer for kvalitets- og/eller 
miljøstyring. 

 

9 Prioritering av byggesaker for tilsyn 
Kriterier for å velge byggesaker for tilsyn er beskrevet i kommunes tilsynsstrategi.  
 

10 Tilsynsmetoder 
Dette kapitlet beskriver ulike metoder å gjennomføre tilsyn på. Metoden bør tilpasses byggesaken 
som tilsynet omfatter, og noen ganger vil flere metoder benyttes ved samme tilsyn. 
 
Tema for tilsyn betyr her å bestemme hvilke byggesaker, hvilke funksjoner, samt hvilke fagområder 
det planlegges tilsyn med. 
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Et tilsyn kan normalt deles inn i fem faser: Planlegging, gjennomføring, rapportering, oppfølging og 
avslutning.  
 
WSF har en egen modul/saksprosess som benyttes ved behandling av byggesaker (byggesaksmodu-
len). Byggesaksmodulen inneholder en egen modul (tilsynsmodul) som normalt benyttes ved gjen-
nomføring av tilsyn. Når tilsynsmodulen brukes, opprettes det en egen arkivsak i WSF, med kryssre-
feranse til aktuell byggesak. Tilsynsmodulen er en trinnvis oppbygd saksprosess for gjennomføring 
av tilsyn med byggesaker, og omfatter dokumentflyten i et tilsyn. Til de ulike punktene i saksproses-
sen er det lagt inn hjelpetekster, og nødvendige tekstmaler er tilknyttet punktene i saksprosessen.  
 
Byggesaksmodulen har også et eget punkt som kan benyttes ved gjennomføring av dokumenttilsyn i 
en byggesak, uten at det opprettes en egen arkivsak for tilsynet.  
 
Her er beskrivelse av arbeidsoppgavene for utførelse av 4 typer tilsyn: 

 Dokumenttilsyn 
 Revisjonstilsyn  
 Inspeksjonstilsyn, anmeldt 
 Inspeksjonstilsyn, uanmeldt 

 
Kommunens rutine har videre med en nærmere beskrivelse av oppgaver, ansvar og tidspunkt for de 
ulike tilsynstypene: 

 Planlegging, gjennomføring og oppfølging/avslutning av dokumenttilsyn 

 Planlegging, gjennomføring, rapportering/oppfølging og avslutning av revisjonstilsyn 

 Planlegging og forberedelse, gjennomføring, samt rapportering, oppfølging og avslutning av 
avtalt inspeksjonstilsyn 

 
Vi har ikke tatt med de nærmere beskrivelsene i dette vedlegget. 
 

Tilsynsmetoder (forklaringer) 
Vi har nedenfor tatt med nærmere forklaringer på tilsynsmetoder slik som det står i DiBK (SE) sin 
temaveileder fra 2004. Senere temaveiledere (2007 og 2012) har ikke tatt utgangspunkt i forhånds-
definerte tilsynsmetoder.41 
 
Revisjonstilsyn: Gjennomgang av foretakets kontrollrutiner samt en kartlegging av foretakets regel-
verksforståelse. Samtidig foretas det en inspeksjon av kontrolldokumentasjonen fra prosjekteringen 
eller utførelsen for å kunne konstatere at kontroll faktisk er gjennomført. Metoden kan være kre-
vende og bør derfor brukes av kommuner med særlig god faglig bemanning og ved oppfølging av 
sentralt godkjente foretak. 
Dokumenttilsyn: Gjennomgang av foretakets kontrolldokumentasjon som bes innsendt kommunen. 
Inspeksjonstilsyn: Gjennomgang av kontroll av prosjektering og det utførte tiltaket vurdert opp mot 
prosjekteringsforutsetningene og kontrolldokumentasjonen. 
 
Overgangen mellom de enkelte tilsynsformene er ikke skarp. I visse tilfeller vil det kunne være nød-
vendig å rette tilsyn mot flere foretak i samme byggesak eller anvende andre tilsynsmetoder. 
 

                                                 
41 Det blir her understreket at det vesentlige er at det blir utøvd tilsyn, og ikke hvilken metode kommunen velger å bruke. 
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Kommunens rapportmal for revisjonstilsyn 
(Byggesak sin mal gjeldende fra 2019) 
 
1. Sammendrag 
Denne rapporten omhandler Bærum kommunes tilsyn i byggesak X med NAVN PÅ FORETAK (heret-
ter kalt X) org.nr., og beskriver de avvik og observasjoner som tilsynet avdekket (ved ev. funn).  Byg-
gesaken gjelder (skriv kort om tiltaket, jf. pkt 5). 
 
Under tilsynet la kommunen størst vekt på foretakets ansvar som X i byggesaken, herunder foreta-
kets dokumentasjon av gjennomført kvalitetssikring av dette ansvarsområdet.  
 
Tilsynet avdekket X avvik knyttet til foretakets ivaretagelse av sitt ansvar som ansvarlig søker, an-
svarlig prosjekterende for X, ansvarlig utførende for X, ansvarlig kontrollerende for X, i denne byg-
gesaken. (ta bort det som ikke er aktuelt). 
 
Avvik 1: (beskrivelse av avvik/observasjon hentes fra pkt 8) 
Avvik 2: (beskrivelse av avvik/observasjon hentes fra pkt 8) 
Observasjon 1: (beskrivelse av avvik/observasjon hentes fra pkt 8) 
Observasjon 2: (beskrivelse av avvik/observasjon hentes fra pkt 8) 
 
NB:  
Dersom tilsynet avdekket avvik som NAVN PÅ FORETAK ikke er ansvarlig for, må dette fremgå tyde-
lig av rapporten. 
 
Eller: 
Tilsynet avdekket ingen avvik knyttet til foretakets ansvarsområde/ansvarsområder i denne bygge-
saken. 
 
[Hvis aktuelt: Med bakgrunn i tilsynet vil kommunen vurdere å sanksjonere overfor XX i henhold til 
plan- og bygningsloven § X. Eventuelle sanksjoner vil bli meddelt XX i eget brev i byggesaken.] 
 
2. Tilsynsplikt og hjemmelsgrunnlag 
Tilsynet er en av bygningsmyndighetenes oppgaver i forbindelse med behandling av byggesaker. 
Målet er å sikre god kvalitet på byggetiltak, bidra til at foretakene er kjent med og følger regelverket 
samt forebygge og redusere byggefeil. 
  
Tilsyn skjer med hjemmel i plan- og bygningslovens § 1-4 og kapittel 25, samt byggesaksforskriftens 
kapittel 15. Det vises også til byggesaksforskriftens kapittel 12, spesielt § 12-6. 
  
3. Tilsynets tema og omfang 
I henhold til kommunens tilsynsplikt og Bærum kommunes strategi for tilsyn i byggesaker, er det 
gjennomført tilsyn i byggesak X med NAVN PÅ FORETAK. Foretaket har erklært ansvarsrett for føl-
gende funksjoner/ansvarsområder i byggesaken: 
 
ansvarlig søker (SØK) 
ansvarlig prosjekterende (PRO) for XXXX 
ansvarlig utførende (UTF) for XXX 
ansvarlig kontrollerende (KONT) for XXX 
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Under tilsynet la kommunen størst vekt på å undersøke hvordan FORETAK XXX har ivaretatt sitt 
ansvar som ansvarlig XX for X i byggesaken. (Dersom foretakets ansvarsområder ble ulikt vektlagt 
under tilsynet, og evt. begrunnelse for dette) 
 
4. Definisjoner 
  

 Kriterier for tilsynet: 
Plan- og bygningslovgivningen, kommunale krav og vedtekter, samt gitte tillatelser i byggesaken. 

 Avvik:  
Funn som vurderes å være et brudd på kriteriene for tilsynet. Kommunen følger opp at avvik blir 
behandlet/rettet, om nødvendig med reaksjoner i form av sanksjoner i medhold av plan- og byg-
ningslovgivningen.  

 Observasjon:  
Funn som ikke vurderes å være et brudd på kriteriene, men der foretaket bør iverksette forbed-
ringstiltak. Kommunen følger ikke opp om, eller hvordan foretak behandler observasjoner. 
 
5. Opplysninger om tiltaket og tiltakshaver 
Gi en kort beskrivelse av tiltaket, eksempelvis: Tiltaket omfatter påbygg og tilbygg til enebolig i 
Byggeveien 11, gnr. X bnr. X i Bærum kommune. Tiltakshaver er XX.  
 
6. Mottaker av rapporten: 
Mottaker av denne rapporten er NAVN PÅ FORETAK org.nr. XXX.  
 
Dersom rapporten skal besvares, vil det fremgå av følgebrevet til rapporten.  
 
I henhold til byggesaksforskriften § 15-2 sendes også rapporten til: 
o tiltakshaver 
o ansvarlig søker 
o berørte foretak 
o Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) dersom tilsynet avdekker avvik som kan ha betydning for en 

eventuell sentral godkjenning. 
 

7. Oversikt over tilsynet 
Tilsynet omfattet følgende aktiviteter: 
o Varsel om tilsyn ble sendt ut DATO 
o Befaring ble gjennomført DATO 
o Intervju med foretak X DATO 
o Sluttmøte ble avholdt DATO 

 
8. Resultat 
Det ble ikke avdekket avvik ved tilsynet. (NB: DiBK mener at tilsynsrapporter kan ta med anerkjen-
nelse når dette er på sin plass, jf. veileder tilsyn pkt. 1.4.7 tilsynsrapport)  
 
eller: Tilsynet avdekket følgende avvik eller observasjon: 
 
8.1 Avvik  

 Avvik 1: 
Beskrivelse av avviket 
Avvik fra følgende myndighetskrav: 
Grunnlag for avviket: 
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 Avvik 2: 
Beskrivelse av avviket 
Avvik fra følgende myndighetskrav: 
Grunnlag for avviket: 
 

 Observasjon 1: 
Beskrivelse av observasjonen  
Relevant myndighetskrav 
Vurderingen 
 
9. Kommunens vurdering 
Resultatet fra tilsynet (eks. dokumentert kvalitetssikring) vurderes mot kriteriene for tilsynet. Har 
foretaket dokumentert at arbeidene er kvalitetssikret i samsvar med egne rutiner og system, og i 
henhold til kravene i pbl og forskrift?  
 
Har foretaket dokumentert at arbeidene innenfor eget ansvarsområde er utført og i samsvar med 
gitt tillatelse?  
 
Resultatet avgjør om foretaket har ivaretatt sitt ansvar etter plan- og bygningslovgivningen i bygge-
saken.  
 
Kommunens vurdering er at foretak X har/ikke har ivaretatt sitt ansvar etter plan- og bygningslov-
givningen i denne byggesaken/byggesakene (i tilstrekkelig grad). 
 
Har tilsynet avdekket forhold som kommunen vurderer som alvorlig?  
 
Hvis aktuelt: Orientere om eventuelle sanksjoner som kommunen vil vurdere: eks. varsle fratakelse 
av ansvarsrett, kreve uavhengig kontroll (jf. SAK § 14-3), stoppordre, pålegg om retting, etc. 
  
Opplyse om at evt. sanksjoner blir meddelt i eget brev. 
 
10. Dokumentunderlag 
All dokumentasjon som er arkivert i byggesaken. 
Foretakets egen dokumentasjon fra byggesaken, overlevert/fremlagt på tilsynsdagen/innsendt: 
o  
o  
Eventuell annen dokumentasjon? 
 
11. Deltagere ved tilsynet 
NAVN PÅ FORETAK var representert ved:  
o Navn og funksjon/stilling 
 
Bærum kommunes tilsynslag besto av X. 
 
12. Rapportinformasjon 
 Tilsynsrapporten utarbeides og kontrolleres av saksbehandler, og godkjennes av bygningssjef. 
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KOSTRA – Areal og samfunnsplanlegging – Data om tilsyn 
 
Tabell 12224 Bygge- og delesaksbehandling - Hovedtall for omfang og ressursbruk 
 

 
 
 
Tabell 11879 Bygge- og delesaksbehandling - Utøvelse av tilsyn i byggesaker 
 

 
 
 
 


