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1. Tilsyn

•
•
•
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Tilsynsplikten
Hvordan vi jobber
Virkemidler/reaksjonsformer
Erfaringer så langt

Tilsynsplikten - pbl § 25-1
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 forhold.
Kommunen skal føre tilsyn med særlige forhold etter nærmere forskrift
fra departementet.
(…)

Tilsynsplikten - pbl § 25-2
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 regning. Tilsynet skal avsluttes med en sluttrapport.
(…)

Tilsynsplikten – hva kan vi føre tilsyn med?
• Kommunens tilsynsplikt omfatter:
 søknadspliktige tiltak med og uten krav om ansvarsrett
 ikke-søknadspliktige tiltak
 ulovlig igangsatte tiltak

• Tilsynsplikt er avgrenset til konkrete byggetiltak, og til en viss periode
• Vi kan ikke føre tilsyn med et foretak på generelt grunnlag
• Tilsyn er ikke (lenger) bygningskontroll

Hvordan vi jobber
• Tilsynssaker opprettes av fagkoordinator tilsyn:
 etter tips fra byggesaksbehandlerne
 etter eget søk i byggesakene

• Vi utfører byggeplasstilsyn, dokumenttilsyn
og intervjutilsyn
• Alle gjennomførte tilsyn avsluttes med en rapport

Hvordan vi jobber
• Noen tilsynsområder er prioritert fra DiBK:
 krav til foretakenes kvalifikasjoner
 krav til produktdokumentasjon

• Kommunens strategi angir hvilke saker som bør velges:





konsekvenser for publikums sikkerhet/sikkerhet mot skader
useriøse aktører
byggfeil
anmodning fra rådmann, ordfører, kommunestyret,
teknisk hovedutvalg og andre myndigheter
 store byggesaker/-prosjekter

Virkemidler/reaksjonsformer
• De mest vanlige reaksjonsformene ved tilsyn:






Advarsel, pbl § 23-3
Fratakelse av ansvarsrett, pbl § 23-3
Pålegg om retting og pålegg om stans, pbl § 32-3
Tvangsmulkt, pbl § 32-5
Overtredelsesgebyr, pbl § 32-8

• Reaksjoner innrapporteres til Direktoratet for byggkvalitet

Erfaringer så langt – foreløpige tall

Erfaringer så langt
• Byggesaker blir trukket/endret når tilsyn setter fokus på tekniske krav

• Foretak erklærer ansvar utover de funksjoner de har sentral
godkjenning for, uten å oppfylle kvalifikasjonskravene
• Vi har gjennomført 11 foretakstilsyn:





7 har fått varsel om fratakelse av ansvarsrett
2 har blitt fratatt ansvarsretten
1 har trukket ansvarsretten
1 oppfylte kravene

2. Ulovlighetsoppfølging

•
•
•
•

Plikten til å forfølge ulovligheter
Hvordan vi jobber
Virkemidler og gebyrer
Erfaringer så langt

Plikten til å forfølge ulovligheter - pbl § 32-1
Kommunen skal forfølge overtredelser av bestemmelser gitt i eller i
medhold av denne loven.
Er overtredelsen av mindre betydning, kan kommunen avstå fra å
forfølge ulovligheten. Beslutning om dette er ikke enkeltvedtak.

Plikten til å forfølge ulovligheter
• Kommunen har en plikt, men dette gir likevel ikke andre et rettskrav
på at vi skal følge opp
• Bestemmelsen gir mulighet for prioriteringer og satsingsområder

• Plikten medfører også et krav til fremdrift i oppfølgingen
• Hvilke overtredelser som er av «mindre betydning», hvor vi kan
unnlate oppfølging, hører til kommunens forvaltningsskjønn.

Hvordan vi jobber
• Ulovlighetssaker opprettes på følgende bakgrunn:





innmelding fra innbyggere
innmelding fra andre enheter i kommunen eller andre myndigheter
tips fra byggesaksbehandlerne
egne funn (typisk utleieleiligheter på finn.no)

• Vi ber først om en redegjørelse for forholdene på eiendommen, eller
varsler om pålegg og tvangsmulkt
• Vi baserer oss på en blanding av befaringer og innsendte
redegjørelser med foto

Hvordan vi jobber
• Kommunens strategi angir 1., 2. og 3. prioritet, samt
unnlatt oppfølging
• Saker med 1. prioritet:
 oppfølging av forhold innmeldt fra A-krim
 oppfølging av henvendelser med fare for liv og helse
 på eget initiativ kartlegge og følge opp ulovlig beboelse uten
byggetillatelse og manglede brannrømning
 på eget initiativ kartlegge og følge opp ulovlig bruksendring til
forsamlingslokale uten byggetillatelse og manglende brannrømning

Hvordan vi jobber
• Utfallet av sakene som følges opp varierer:





noen tiltak viser seg å ikke være ulovlige
en del retter/tilbakefører tiltaket
en del søker om tillatelse i ettertid
enkelte følges opp videre med innkreving av tvangsmulkt

• Saker hvor oppfølging unnlates er «bagatellmessige», og avsluttes
med et brev

Virkemidler
• Loven gir kommunen følgende virkemidler:







Pålegg om retting og pålegg om stans, pbl § 32-3
Pålegg om stans og opphør med øyeblikkelig virkning, pbl § 32-4
Tvangsmulkt, pbl § 32-5
Forelegg om plikt til å etterkomme pålegg eller forbud, pbl § 32-6
Tvangsfullbyrdelse, pbl § 32-7
Overtredelsesgebyr, pbl § 32-8

Gebyrer
• Det kan ikke tas gebyr for kun ulovlighetsoppfølging:
Gebyr skal kunne kreves for arbeid det etter plan- og bygningsloven påhviler
kommunen å utføre etter loven, og som samtidig oppfattes som en tjenesteyting
ovenfor den private parten.

• Når det kommer inn påfølgende byggesak, kan vi ta gebyr:
Det klargjøres nå at det er en forutsetning for å ilegge gebyr ved
ulovlighetsoppfølging at det innkommer en søknad, ettersom det har vært ulike
oppfatninger om dette etter tidligere rett.

• Ved unnlatt oppfølging kan det ikke tas gebyr – ingen tjenesteyting

Erfaringer så langt – foreløpige tall
Antall nye saker 01.02.20 - 30.04.20 32
Antall varsler om pålegg
21
Antall pålegg
13
Antall unnlatt oppfølgning
8
Antall avsluttet
51
Antall åpne saker 30.04.2020
129

Erfaringer så langt
• Innbyggere tror ofte at en ulovlighetssak alltid medfører at tiltaket
må fjernes
• Mange av sakene fører til en byggesak og godkjenning i ettertid

• Begge tilfeller fører til å oppnå formålet med ulovlighetsoppfølging,
nemlig å få en tilstand i tråd med loven
• For å kunne følge opp de viktige/kritiske sakene, er det sentralt å ha
muligheten til å unnlate oppfølging i små saker

3. Dispensasjoner

• Hva er egentlig en dispensasjon?
• Dispensasjonsbehandlingen
• Presedens

Hva er egentlig en dispensasjon?
• Dispensasjon er en særtillatelse til å fravike bestemmelser/planer, og
innebærer ingen endring av disse
• Dispensasjon gjelder for enkelttilfeller

• Ingen har krav på å få dispensasjon

Grunnlag for saksbehandlingen
• Dispensasjonen behandles på bakgrunn av en grunngitt og
nabovarslet søknad
• Det er søkers ansvar å vise at vilkårene for dispensasjon er oppfylt

• Hvis saken berører regionale eller nasjonale interesser, må
kommunen sende den på høring til relevante myndigheter før vi
vurderer og fatter vedtak

Dispensasjonsbestemmelsen – pbl § 19-2
Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i
medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved
å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke
dispenseres fra saksbehandlingsregler.
Ved dispensasjon fra loven og forskriften til loven skal det legges særlig vekt på
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet.
Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale
rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer,
lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller
regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.
(…)

«Vesentlig tilsidesatt»
• Vi må løfte frem og vurdere de generelle hensynene som ligger bak
den aktuelle bestemmelsen og lovens formålsbestemmelse
• Dispensasjonssøknader innebærer normalt en viss tilsidesettelse av
hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra
• Hvis tilsidesettelsen er vesentlig, kan dispensasjon ikke gis

«Fordelene klart større enn ulempene»
• Det må foreligge klar overvekt av hensyn som taler
for dispensasjon i saken
• Utgangspunktet er at det er fordeler og ulemper
for de allmenne interessene som skal avveies
• Personlige fordeler/forhold kan bare unntaksvis tillegges vekt

• Hva med personlige fordeler der det ikke er verken fordeler eller
ulemper for allmennheten?

Må dispensasjon gis?
• Lovbestemmelsen sier at kommunen kan gi dispensasjon

• Kommunen må ha en saklig grunn for ikke å dispensere hvis vilkårene
er oppfylt
• Dette ligger innenfor kommunens «frie skjønn»
• Vurderingen kan overprøves av Fylkesmannen, men de skal legge
vekt på kommunalt selvstyre

Presedensvirkning i dispensasjonssaker
• Presedens vil si at en avgjørelse eller et vedtak blir mønsterdannende
for behandlingen av senere liknende tilfeller
• Dispensasjonssaker skal som et utgangspunkt vurderes
konkret og individuelt
• En konkret og godt begrunnet dispensasjon gir mindre
presedensfare enn en generelt og/eller dårlig begrunnet

Presedensvirkning i dispensasjonssaker
• Presedensvirkningen kan være større dersom det er sannsynlig med
et høyt antall liknende saker i fremtiden
• Det er viktig å ta klar stilling til hvilken utvikling man ønsker i
kommunen fra et politisk ståsted

