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STRATEGIFORTILSYN- BYGGE
SAKI HOLMESTR
AND OGSANDE
KOMMUNER
1. INNLEDNING
Kommunenpåleggesetter plan- og bygningsloven(pbl) § 25-1 å føre tilsyn med tiltak etter denne
lov. Byggesaksforskriften
(SAK10)kapittel 15 og temaveilederHO-2/2012 «Tilsyn»fra Direktoratet for
byggkvalitetgir nærmereføringer for hvordantilsyn skalfølgesopp i kommunen.
Det følger av SAK10§ 15-1 at kommunenskalutarbeideen strategi for tilsyn, som blant annet skal
inneholdemålsettinger,organisering,rutiner, utvelgelse og prioritering av fagområder.Denne
tilsynsstrategiener utarbeidet for å ivareta dette.
Direktoratet for byggkvalitetsveiledningerdannergrunnlagetfor arbeidet med tilsyn, mensdenne
tilsynsstrategienviserhva som skalvektleggesog prioriteres og hvordanarbeidet skalutføres og
organiseresi Holmestrandog Sandekommuner.

2. MÅL
2.1 OVERORDNEDE
MÅL
Målet er å sikre at tiltak i kommunenoppføresmed god kvalitet og i samsvarmed
bestemmelsenegitt i eller i medholdav pbl. Gjennomføringav tilsyn har en forebyggende
effekt og sikrer etterlevelseav regelverket.

2.2 MÅLSETTINGER
Ved beregningav antall tilsyn vil kommunenebruke erfaringstallog historikk fra året før.
-

-

-

Holmestrandog Sandekommunerhar som mål å gjennomføretilsyn med kvalifikasjoner
og krav til produktdokumentasjoni 5 % av byggesakenei kommunene.Det vil si ca. 6
tilsyn med kvalifikasjoneri hver kommuneog 6 tilsyn med krav til produktdokumentasjon
i hver kommunei 2019.
Målet er videre å gjennomføretilsyn ved søknadom midlertidig
brukstillatelse/ferdigattest(mb/fa) i 5%av sakenei kommunene.Det vil si ca. 5 tilsyn ved
søknadom mb/fa i hver kommunei 2019.
Tilsynmed ulovlighetervil følgeprioriteringen etter egnerutiner for
ulovlighetsoppfølgingi kommunene.

3. ORGANISERI
NG
Arbeidet med tilsyn i Holmestrandog Sandekommunerer organisertslik at en byggesaksbehandler
i
Holmestrandkommuneog en byggesaksbehandler
i Sandekommunehar ansvarfor at tilsyn
gjennomføresog følgesopp. Ansvaretrulleresinnad byggesaki takt med revideringav
tilsynsstrategien,slik at alle byggesaksbehandlerne
får erfaring,kompetanseog trygghet til å utføre
ulike tilsyn med forskjelliggrad av kompleksitet.
Hvert kvartal vil de ansvarligefor tilsyn har møte med faglederfor å rapportere resultater fra
tilsynene,og om man er i rute for å klare målsettingene.
For å måle ressursbrukenved tilsyn og ulovlighetsoppfølgingskalbyggesaksbehandlerne
føre timer i
eget excelskjemasom sendesfaglederved endt måned, til internt bruk.

3.1 RUTINER
Utvelgelseav saker
Tilsynmed kvalifikasjoner,krav til produktdokumentasjonog ved søknadom mb/fa velgesut
av de ansvarligefor tilsyn etter dialogmed øvrigebyggesaksbehandlere.
Bekymringsmeldinger/henvendelser
om ulovlighetertilfaller de ansvarligefor tilsyn som en
gangi månedenvil drøfte innkomnehenvendelser med juridisk rådgiver.Sakerfor tilsyn
velgesut etter prioriteringengitt i egnerutiner for ulovlighetsoppfølgingi kommunene.
Varsletilsyn
Tilsynmed kvalifikasjoner,krav til produktdokumentasjonog ved søknadom mb/fa varsles
av byggesaksbehandl
er i forhåndskonferanse.
Tilsynmed ulovlighetervarslesav de ansvarligefor tilsyn eller det gjennomføresuanmeldte
tilsyn.
Gjennomføretilsyn
Tilsynetgjennomføresofte som synfaringpå byggeplass,men det kan ogsåværeet rent
dokumenttilsyn. Byggesaksbehandler
gjennomførertilsyn i sine sakersammenmed en eller
beggede ansvarligefor tilsyn. Det er opp til de ansvarligefor tilsyn å sørgefor at
tilsynsteametved synfaringer satt sammenav ulik fagbakgrunn,slik at alle parter blir
ivaretatt, og vurdringenav sakenblir fagliggod nok. Tilsynsapppå iPadbenyttesder den kan
brukes.
For å sikre tilstrekkeligkompetansetil gjennomføringav tilsynet benyttesVestfjorden
byggtilsynved behovi mer komplisertesaker,som for eksempelved samfunnsnyttigetiltak.
Rapport
Det skalutarbeidestilsynsrapport for alle gjennomførtetilsyn, jf. SAK10§ 15-2.
Byggesaksbehandler
har ansvaretfor å skrivetilsynsrapport.
Alle bilder fra tilsyn leggesinn i fagsystem.Det må alltid vurderesom bildeneskaleller bør
unntasoffentligheten, jf. offentleglova§§ 13-26. Bilder tatt inne i bolig skalunntas
offentligheten,jf. offentleglova§ 13 og forvaltningsloven§ 13.
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Oppfølging
Tilsynsrapportsendesde ansvarligefor tilsyn i den kommunentilsynet er gjennomført.Der
det ikke avdekkesavvik avsluttestilsynssaken.Avdekkesavvikved tilsynet følgessakenopp
videre av de ansvarligefor tilsyn (sepunkt 4).

3.2 PRIORITERTE
OMRÅDER
3.2.1 SAK10 § 15-3 Tidsavgrensedekrav om tilsyn
Det følger av SAK10§ 15-3 at kommunenefra 1. januar 2018og i en periodepå to år skal«la
følgendeinngå i kommunensprioriterte tilsynsområder[…]
- At krav til kvalifikasjonerer oppfylt i tiltaket, jf. Tredjedel. Kvalifikasjonerog ansvar
- At krav til produktdokumentasjonav byggevarerer oppfylt, jf. forskrift om dokumentasjon
av byggevarer(DOK).»
Kvalifikasjoner:Holmestrandog Sandekommunervil følge opp tilsyn med krav til
kvalifikasjoneri tiltaket ved dokumenttilsynhos foretak som ikke har sentral
godkjenning,jf. SAK10§ 15-1 første ledd bokstavc.
Utgangspunktetfor kommunenestilsyn vil væreveilederenfra Direktoratet for
byggkvalitet«Tilsynmed kvalifikasjoneri foretak».
Produktdokumentasjonav byggevarer:Holmestrandog Sandekommuner vil følge opp
tilsyn med krav til produktdokumentasjonav byggevarerved dokumenttilsynhos
ansvarligeforetak for byggevarene:vinduer og bærendetrekonstruksjoner.
Kommunenestilsyn vil følgeveilederenfra Direktoratet for byggkvalitet«Tilsynmed
produktdokumentasjon»og liggepå tilsynsnivå1: «Sjekkom produktdokumentasjon
foreliggerog er tilstrekkelig.»
3.2.2 Ulovligheter
Holmestrandog Sandekommunerhar utarbeidet et eget dokumentmed rutiner for
kommunenesulovlighetsoppfølging.Der priorit eresulovligheteneetter en rangeringi tre
kategorierhvor kategoritre kan anseså være«av mindre betydning».Prioriteringfor tilsyn
av ulovlighetervil følge sammerangering.

3.2.3 Kommunenesandre innsatsområder
Ved sidenav tidsavgrensedekrav om tilsyn og tilsyn med ulovligheterskal Holmestrandog
Sandekommunerfokuserepå å føre tilsyn ved søknadom midlertidig
brukstillatelse/ferdigattest.
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3.3 KOMPETANSEBEHOV
For gjennomføringav tilsyn er tilstrekkeligkompetansenødvendig.Kommunenevil derfor
benytte segav den kompetansenbyggesaksbehandlerne
har og i mer komplisertesaker
benytte Vestfjordenbyggtilsyn.
Videreskalbyggesaki kommunenejevnlig delta på foredrag,kurs og seminarersom vil øke
den enkelte saksbehandlers
kompetansefor tilsyn. Byggesakskalogsådelta i nettverk for
tilsyn/ulovlighetsoppfølgingi Vestfold.

3.4 FINANSIERING
Tilsyner omfattet av kommuneneslovpålagteforvaltningsoppgaver,og utgifter til tilsyn i
Holmestrandog Sandekommunerskaldekkesgjennombyggesaksgebyrer
etter
kommunenesgebyrregulativ.
Tilsynskostnadene
inngår som «overhead»i kommunenes generellegebyrerettersom det er
urimelig at tiltakshaverblir belastetfor økt gebyrnår kommunengjennomførertilsyn som en
stikkprøvei et tilfeldig valgt tiltak. Samtidiger det rimelig at tiltakshaverbetaler hele
kostnadennår kommunenutfører tilsyn på bakgrunnav et kjent ulovlig forhold.
Der det ved et tilsyn er nødvendigmed kompetansesom kommunenikke besitter, har
kommunenanledningtil å leie inn sakkyndigbistandpå tiltakshaversbekostning,jf. pbl § 252 annet ledd. Utgangspunktetbør væreat det i første omgangkrevesuavhengigkontroll.

4. REAKSJONER
Der det ved til syn avdekkesavvikog/eller ulovlighetervurderer kommunenulike reaksjoner:
Advarseltil foretak med ansvarsrett(pbl § 22-4)
Tilbaketrekkingav ansvarsrett(pbl § 22-4)
Kravom uavhengigkontroll (pbl § 24-1, jf. SAK10§ 14-3)
Pålegg
Foreleggog tvangsmulkt (pbl §§ 32-6 og 32-5)
Overtredelsesgebyr
(pbl § 32-8)
Omgjøringav vedtaketter forvaltningsloven(fvl § 35)
Straff (pbl § 32-9)
SAK10,VSAK10,TemaveilederHO-2/2012 «Tilsyn»og kommunenesegnerutiner for
ulovlighetsoppfølginggir utfyllende informasjonom hvordanreaksjonenekan benyttes.
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5. RAPPORTERI
NG OGEVALU
ERING
Alle gjennomførtetilsyn skalføresinn i et arbeidsdokument,en intern oversikt,som liggertilgjengelig
for alle på fellesområdet.Det skalutarbeidesen årlig rapport over tilsynsaktiviteten ved utgangenav
året, jf. SAK10§ 15-1 annet ledd.
Strategifor tilsyn gjelder for to år av gangen,men revideresårlig ved behov.Dette dokumentet
gjelder fra 01.01.19.
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