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Takk for invitasjonen 
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Agenda 
 

 
 Plan- og bygningsloven 
 Byggesaksforskriften, SAK10 
 Veiledning til SAK10 
 Veilederen for uavhengig kontroll 
 Tilsynsveilederen 
 Tilsyn og myndighetsrolle etter 1.1.2013 
 Eksempler 
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Plan- og bygningsloven 
 
 
 
§ 24-1. Kvalitetssikring og kontroll med prosjektering og utførelse  
 
Ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende skal ha system for å sikre og  
dokumentere at plan- og bygningslovgivningens krav er oppfylt. I tillegg skal  
det gjennomføres uavhengig kontroll av ansvarlige kontrollforetak når:  
a) [det foreligger viktige og kritiske områder og oppgaver]1  
b) b) kommunen krever det etter en konkret vurdering.         
 
Kommunen kan gjøre unntak fra krav om uavhengig kontroll etter forskrift gitt 
av departementet.  
 
Departementet gir forskrift om kriterier for når det skal føres uavhengig  
kontroll etter første ledd bokstav a og b. Departementet kan gi forskrift om  
uavhengig kontroll av særskilte områder ved fare eller andre samfunnsmessig  
viktige forhold 
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Plan- og bygningsloven 
 § 24-2. Gjennomføring av kontroll  
        
[Kontroll skal gjennomføres uavhengig og helhetlig, og skal ivareta grenseflater  
mellom forskjellige fagområder. 
 
Kontroll skal gjennomføres på grunnlag av planer for gjennomføring av tiltaket,  
som også skal omfatte sluttkontroll. Omfang, detaljering og gjennomføring av  
kontrollen skal tilpasses arbeidets vanskelighet, risiko for og konsekvenser ved  
feil, og foretakenes pålitelighet og dugelighet.  

 
Tiltakshaver og de ansvarlige foretak har plikt til å gi de opplysninger som er  
nødvendige for gjennomføringen av kontrollen. Ved feil som er påpekt av  
kontrollforetaket, og som ikke blir rettet, og ved uenighet om tekniske  
løsninger, skal kontrollforetaket informere kommunen.  
 
Departementet gir forskrifter om gjennomføring av kontroll.]1  
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SAK10: Kapittel 14: Kontroll av tiltak 
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http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20100326-0488.html#14-2 
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Veiledning til SAK10 
  
 
 
http://byggeregler.dibk.no/dxp/ 
content/byggesak/14/ 
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Temaveileder for uavhengig 
kontroll  

 
 http://byggeregler.dibk.no/dxp/content/u

avhengigkontroll/1/ 
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Temaveileder for tilsyn 
  

 
 http://byggeregler.dibk.no/dxp/content/til

syn/1/5/ 
 Når tilsynet avdekker avvik 
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Tilsyn og myndighetsrolle etter 
1.1.2013 
  
 Når vil vi ta i bruk SAK §14-3? 
 Tilsyn med tiltak hvor det også har vært 

krav om uavhengig kontroll 
 Samarbeid med andre kommuner 
 Regionalt 
 Nasjonalt 
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m.m. 
  

 
 Trondheim kommune påvirker endring i 

forenkling av lov og forskrift – DIBK 
 ByggNett - digital samhandlingsreform 
 ByggEnkelt - forenkling av gjeldene 

bygningslovgivning 
 SAK10 og TEK10 
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med mer. 
  
 Ytelser i TEK10  
 Noen ytelser må være absolutte 
 Vi må snakke samme språk 

 
 
 
 

 
 
 Bransjen 
 Tiltakshaver 
 Kommunen 
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Pålegg og OTG 
 

 
 Kommunens bruk av sanksjoner i  
 kapittel 32 
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Bruk av juridisk kompetanse  

 
 Tilsynsgruppen 
 Teknisk tilsyn (ingeniører) og 

ulovlighetsoppfølging (jurister) 
 Utvider kvalitetssikring der vi bruker 

sanksjonsmuligheten/tettere samarbeid 
mellom ingeniører og jurister 
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Eksempler 
 dispensasjon fra krav i TEK § 7-27 nr. 3 vedrørende rømningsveier  
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Takk for oppmerksomheten 
 

Bildene er hentet fra an.no og adressa.no 

Trine Lill Johansen 
 Leder for tilsynet ved byggesakskontoret i Trondheim kommune 
________________________________________________________ 
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