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PLAN- OG BYGNINGSLOVGIVNINGEN

Lov om planlegging og byggesaksbehandling
(plan- og bygningsloven 2008)
- Arealplaner
- SAK 10
- TEK 10
- Forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (2013)
- KU-forskrifter av 2009
- Kart- og planforskriften av 2009

Nærmere om selve Plan- og bygningsloven
 Formål pbl. § 1-1 ( andre og tredje ledd)
 Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver

og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser.

 Byggesaksbehandling etter loven skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og

planvedtak. Det enkelte tiltak skal utføres forsvarlig.
 Sikre gjennomføring av offentlige interesser
 Gode (bedre) byggverk
 Sikre riktige avgjørelser/interesseavveiinger

Forholdet til forvaltningsloven
 § 1-9.Forholdet til forvaltningsloven og klage
 1. ledd: Forvaltningsloven gjelder med de særlige bestemmelser som er gitt i denne loven
 Sentrale bestemmelser
 § 6.(habilitetskrav).
 § 11.(veiledningsplikt).
 § 16.(forhåndsvarsling).
 § 17.(forvaltningsorganets utrednings- og informasjonsplikt).
 §§ 24 og 25 (Krav til begrunnelse)

Offentlig rett vs privatrett
Privatrett
 Forpliktelser og rettigheter gjennom avtaler eller andre rettsforhold (arv, skifte, ekteskap)
 Bare særskilte krav til kompetanse (f.eks. myndighetsalder) eller former (f.eks. testamente)

Offentlig rett – skaper plikter gjennom vedtak hjemlet i lov
 Stiller krav til

Materiell hjemmel (Hva)
 Prosess (Hvordan)
 Personell kompetanse (Hvem)


Søknadsplikt, dokumentasjon,
saksbehandling

Når er det søknadsplikt og når kan
endringsmelding kreves? Søknadens innhold og
hvordan skal den dokumenteres, innhold i
søknad om dispensasjon med mer.

Søknadsplikten
 Skille prosessuelle og materielle regler

Tiltak
§ 1-6 Første ledd, første punktum:
 Med tiltak etter loven menes oppføring, riving, …., jf. § 20-1 første ledd bokstav a til m.

§ 1-6 Første ledd, andre punktum:
 Som tiltak regnes også annen virksomhet og endring av arealbruk som vil være i strid med

arealformål, planbestemmelser og hensynssoner.

NB § 1-6 Andre ledd:
 Iverksetting av tiltak som omfattes av denne lov, kan bare skje dersom de ikke er i strid med lovens

bestemmelser med tilhørende forskrifter, kommuneplanens arealdel og reguleringsplan, jf. kapittel
20 om søknadsplikt og tillatelse. Dette gjelder også hvis tiltaket er unntatt fra søknadsplikt etter §§
20-5 og 20-6.

Nødvendige vedtak for å kunne sette igang
• Tillatelse til tiltak, rammetillatelse og igangsettingstillatelser, endringstillatelse,

brukstillatelse og ferdigattest er lovbundne vedtak

• Bygningsmyndighetenes ansvar er i hovedsak:

å kontrollere at tiltaket ikke strider mot de ytre rammer som plan- og
bygningslovgivningen oppstiller for tiltaket
 å kontrollere at riktige forutsetninger for prosjekteringen er lagt til grunn


• Bygningsmyndighetenes godkjennelse er ingen garanti for at søknaden på alle punkter

tilfredsstiller lov og forskrift.

• Rammetillatelsen kan inneholde vilkår som er nødvendige å hensynta i

detaljprosjekteringen

• Tidsfrister
• Private rettsforhold er bygningsmyndighetene uvedkommende

Lovens kapittel 20
 § 20-1. Tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene
 § 20-2. Søknadsplikt
 § 20-3. Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlige foretak
 § 20-4. Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver
 § 20-5. Tiltak som er unntatt fra søknadsplikt
 § 20-6. Unntak fra søknadsplikt for visse tiltak som behandles etter andre lover
 § 20-7.Unntak for krav i loven for Forsvaret
 § 20-8.Unntak fra krav i loven for visse skjermingsverdige objekter

 riving av tiltak
§ 20-1 Tiltak1 som omfattes av byggesaksbestemmelsene

oppføring, endring eller reparasjon av
 oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering
av bygning,installasjoner
konstruksjon eller
bygningstekniske
anlegg
 oppdeling eller sammenføyning av
 vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak som bruksenheter
nevnt under bokstav
i boligerasamt annen
ombygging som medfører fravikelse av bolig
 Fasadeendring


 bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak

§ 20-1 forts
h) oppføring av innhegning mot veg
i) plassering av skilt- og reklameinnretninger

l) anlegg av veg, parkeringsplass og
landingsplass

m) opprettelse av ny grunneiendom, ny
j) plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller
anlegg
anleggseiendom
eller nytt jordsameie, eller
opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som
k) vesentlig terrenginngrep
kan gjelde i mer enn 10 år, eller
arealoverføring,7 jf. matrikkellova.8

§ 20-2
Bestemmelsen:
«Tiltak som nevnt i § 20-1, kan ikke utføres uten at søknad på forhånd er sendt kommunen og
den deretter har gitt tillatelse, med mindre unntak følger av §§ 20-5, 20-6, 20-7 eller 20-8.
Der det kreves dispensasjon, kan ikke tiltaket utføres før dette er søkt om og gitt.
Tiltak etter § 20-1 inndeles i følgende kategorier:
a)
søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlige foretak, jf. § 20-3
b)
søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver, jf. § 20-4
c)
tiltak som er unntatt fra søknadsplikt, jf. §§ 20-5 til 20-8
Reglene i kapittel 24 om kontroll gjelder uavhengig av søknadsplikt, med unntak av §§ 20-7 og
20-8.
Departementet kan gi forskrifter om søknadsplikt og tillatelse etter denne bestemmelsen.»

Ny § 20-2
Bestemmelsen:
«Tiltak som nevnt i § 20-1, kan ikke utføres uten at søknad på forhånd er sendt kommunen og
den deretter har gitt tillatelse, med mindre unntak følger av §§ 20-5, 20-6, 20-7 eller 20-8.
Der det kreves dispensasjon, kan ikke tiltaket utføres før dette er søkt om og gitt.
Tiltak etter § 20-1 inndeles i følgende kategorier:
a)
søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlige foretak, jf. § 20-3
b)
søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver, jf. § 20-4
c)
tiltak som er unntatt fra søknadsplikt, jf. §§ 20-5 til 20-8
Reglene i kapittel 24 om kontroll gjelder uavhengig av søknadsplikt, med unntak av §§ 20-7 og
20-8.
Departementet kan gi forskrifter om søknadsplikt og tillatelse etter denne bestemmelsen.»

§ 20-3.Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlige
foretak
 Søknad, prosjektering og utførelse av tiltak som nevnt i § 20-1, skal forestås av foretak med

ansvarsrett etter kapittel 23, med mindre unntak følger av §§ 20-4 til 20-8.

 Departementet kan gi forskrifter om hvilke tiltak som omfattes av bestemmelsen.

§ 20-4.Søknadspliktige tiltak som kan forestås av
tiltakshaver
 Følgende tiltak er unntatt fra reglene i § 20-3:
 a)mindre tiltak på bebygd eiendom
 b)alminnelige driftsbygninger i landbruket
 c)midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som nevnt i § 20-1 første

ledd bokstav j og som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år

 d)opprettelse av grunneiendom mv. som nevnt i § 20-1 første ledd bokstav m
 e)andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av

tiltakshaver

 Departementet skal gi forskrift om hvilke tiltak som omfattes av

bestemmelsen.

§ 20-5. Tiltak som er unntatt fra søknadsplikt:
«For følgende tiltak som nevnt i § 20-1, er søknad og tillatelse ikke nødvendig dersom
disse er i samsvar med plan:
a) mindre frittliggende bygning som oppføres på bebygd eiendom, og som ikke kan
brukes til beboelse
b) frittliggende bygning som er større enn bygninger som nevnt i bokstav a, som
oppføres på bebygd eiendom, og som verken skal brukes til beboelse eller annet varig
opphold, og som ikke underbygges med kjeller
c) mindre frittliggende byggverk knyttet til drift av jordbruks-, skogbruks- og
reindriftsområder
d) mindre tiltak i eksisterende byggverk
e) mindre tiltak utendørs
f) fasadeendring som ikke fører til at bygningens karakter endres, samt tilbakeføring av
fasade til tidligere dokumentert utførelse
g) andre mindre tiltak som kommunen finner grunn til å frita fra søknadsplikten

Nærmere om tidsfrister, jf Loven §§ 21-7 og 21-8
Loven § 21-7 andre ledd
Enkle tiltak, fullstendig søknad, innenfor alle regler, ingen protester, kan igangsettes etter tre uker

For IG – hører man ikke fra kommunen innen tre uker regnes IG

For ferdigattest
 Har man ikke hørt noe innen tre uker kan tiltaket tas i bruk - men ferdigattest anses ikke gitt.


Viktig å sørge for at den blir purret opp; søkers ansvar

§ 20-2
Bestemmelsen:
«Tiltak som nevnt i § 20-1, kan ikke utføres uten at søknad på forhånd er sendt kommunen og
den deretter har gitt tillatelse, med mindre unntak følger av §§ 20-5, 20-6, 20-7 eller 20-8.
Der det kreves dispensasjon, kan ikke tiltaket utføres før dette er søkt om og gitt.
Tiltak etter § 20-1 inndeles i følgende kategorier:
a)
søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlige foretak, jf. § 20-3
b)
søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver, jf. § 20-4
c)
tiltak som er unntatt fra søknadsplikt, jf. §§ 20-5 til 20-8
Reglene i kapittel 24 om kontroll gjelder uavhengig av søknadsplikt, med unntak av §§ 20-7 og
20-8.
Departementet kan gi forskrifter om søknadsplikt og tillatelse etter denne bestemmelsen.»

Ny § 20-2
Bestemmelsen:
«Tiltak som nevnt i § 20-1, kan ikke utføres uten at søknad på forhånd er sendt kommunen og
den deretter har gitt tillatelse, med mindre unntak følger av §§ 20-5, 20-6, 20-7 eller 20-8.
Der det kreves dispensasjon, kan ikke tiltaket utføres før dette er søkt om og gitt.
Tiltak etter § 20-1 inndeles i følgende kategorier:
a)
søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlige foretak, jf. § 20-3
b)
søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver, jf. § 20-4
c)
tiltak som er unntatt fra søknadsplikt, jf. §§ 20-5 til 20-8
Reglene i kapittel 24 om kontroll gjelder uavhengig av søknadsplikt, med unntak av §§ 20-7 og
20-8.
Departementet kan gi forskrifter om søknadsplikt og tillatelse etter denne bestemmelsen.»

§ 20-3.Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlige
foretak
 Søknad, prosjektering og utførelse av tiltak som nevnt i § 20-1, skal forestås av foretak med

ansvarsrett etter kapittel 23, med mindre unntak følger av §§ 20-4 til 20-8.

 Departementet kan gi forskrifter om hvilke tiltak som omfattes av bestemmelsen.

§ 20-4.Søknadspliktige tiltak som kan forestås av
tiltakshaver
 Følgende tiltak er unntatt fra reglene i § 20-3:
 a)mindre tiltak på bebygd eiendom
 b)alminnelige driftsbygninger i landbruket
 c)midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som nevnt i § 20-1 første

ledd bokstav j og som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år

 d)opprettelse av grunneiendom mv. som nevnt i § 20-1 første ledd bokstav m
 e)andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av

tiltakshaver

 Departementet skal gi forskrift om hvilke tiltak som omfattes av

bestemmelsen.

SAKSBEHANDLINGSFRISTER OG KONSEKVENSER
Tiltak (bestemmelse)

Saksbehandlingstid

Konsekvens av
oversittelse

Vilkår/bestemmelse

§ 20-3 og § 20-4

12 uker

Redusert gebyr

§ 21-7 1. ledd

§ 20-3 og 20-4

3 uker

Tillatelse gitt

§ 21- 7, 2 ledd Fullstendig søknad, alle
nødvendige tillatelser gitt, ingen avvik fra
lovgivningen, ingen naboprotester,

§ 20-4

3 uker

Redusert
gebyr?

§ 21- 7, 3. ledd Det foreligger naboprotester,
men ellers; fullstendig søknad, alle nødvendige
tillatelser gitt, ingen avvik fra lovgivningen,

SAKSBEHANDLINGSFRISTER OG KONSEKVENSER II
Tiltak (bestemmelse)

Saksbehandlings-tid

Konsekvens av
oversittelse

Vilkår/bestemmelse

§ 21-2, 3. ledd (IG)

3 uker

Tillatelse anses gitt

§ 21-8, jf SAK10 § 7-1 b)

§ 21-10, 1. ledd
(Ferdigattest)

3 uker

Tiltaket kan tas i bruk

§ 21-7 4.ledd

§ 21-10, 3.ledd
(Brukstillatelse)

3 uker

Ingen

§ 21-8 jf SAK10 § 7-1 c)

Tiltak (bestemmelse)

Saksbehandlingstid

Konsekvens av
oversittelse

Vilkår/bestemmelse

§21 -1
Forhåndskonferanse

2 uker

Ingen

SAK10 § 7-1 a)

§ 1-9 jf fvl. § 33
Forberedelse klagesak
(komm)

8 uker

Ingen

SAK10 § 7-1 d)

§ 1-9 jf fvl. § 34
Klagebehandling (fm)

12 uker

Ingen

SAK10 § 7-1 e)Klage der det
er gitt utsatt iverksettelse

Dispensasjon

12 uker

Tap av gebyr

§ 21-7 første ledd

Nærmere om ferdigattest - § 21-10
 § 21-10 annet ledd – Det skal foreligge dokumentasjon av byggets egenskaper som

grunnlag for forvaltning, drift og vedlikehold av bygget

 Dokumentasjonen skal bekreftes overlevert tiltakshaver
 Kan gis ferdigattest selv om det foreligger bagatellmessige mangler
 Forslag til forskriftsbestemmelse: § 8-2-1
 Ferdigattest innebærer at de ansvarlige i utgangspunktet er ute av byggesaken –

MEN:

Nærmere om ferdigattest - ansvarets opphør
 Pbl. § 23-3
 Kommunen kan i inntil fem år etter utstedelse av ferdigattest rette

pålegg mot ansvarlige foretak (koordinering mot bustadoppføringslova
og håndverkertjenesteloven)

 Vesentlige forhold den ansvarlige har ansvar for

Dispensasjon
 Pbl. Kapittel 19
 §19-1 Søknad

Grunngitt søknad
 Skal nabovarsles
 Statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, skal få mulighet til å uttale seg
før det gis dispensasjon fra planer, plankrav (551) og forbudet i § 1-8.
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19-2 Vedtaket
 Andre ledd – felles krav til dispensasjon fra lov, forskrift, arealplan og § 1-8
 Dispensasjon kan ikke gis dersom

hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens
formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt og
 fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.


 Tredje ledd - Ved dispensasjon fra loven og forskriften til loven skal det legges særlig vekt på

dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet.

 Fjerde ledd - Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og

regionale rammer og mål tillegges særlig vektKommunen 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.
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Mer om vedtaket
 § 19-2 første ledd – Varig eller midlertidig dispensasjon
 Kan gjøres betinger av erklæring som kreves tinglyst
 Det kan settes andre vilkår for dispensasjonen

32

Dokumentasjon § 21-2 først etil tredje ledd
 Søknad om tillatelse skal være skriftlig og undertegnet av tiltakshaver og søker. Søknaden skal

gi de opplysninger som er nødvendige for at kommunen skal kunne gi tillatelse til tiltaket. Det
skal framgå av søknaden om det søkes om dispensasjon, jf. Kapittel 19

 Søknaden skal vise inndeling i ansvarsområder, jf. Kapittel 23, med mindre tiltaket forestås av

tiltakshaver.

 Søknaden skal i tillegg gi de opplysninger som er nødvendige for at kommunen skal kunne

avgjøre om tiltaket skal underlegges uavhengig kontroll § 24-1

33

Dokumentasjon
 SAK § 5-4 tredje ledd a-q
 Reguleringsbestemmelser om dokumentasjon og utredning
 Andre lover – f. eks. avkjørselsplan etter veglova
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Ansvar og kontroll og tilsyn i
byggesaker

Utdypende om rollene til og oppgavene til
søker, prosjekterende og kontrollerende med
mer.

Kvalitetssikringssystemet

SØK

Kommunens
tilsyn

KSsystem
Pro

KSsystem
Utf
Kontroll

Kommunens
saksbehandling

Tiltaket
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Krav til alle ansvarlige, jf kap. 23 i ny lov:
 § 23-1: Skal være ansvarlige for søknad, prosjektering, utførelse og kontroll
 § 23-2: Tiltakshaver
 § 23-3: Ansvarets varighet
 § 23-4: Ansvarlig søker
 § 23-5: Ansvarlig prosjekterende
 § 23-6: Ansvarlig utførende
 § 23-7: Ansvarlig kontrollerende
 § 23-8: Forskrifter om ansvar (dagens GOF og SAK –SAK10)

Rollene gjennom tiltaket
Tiltakshaver
Søk
PRO
UTF
Kontroll
Ramme

IG

BT

FA
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§ 23-3.Krav til ansvarlig foretak. Omfang og varighet
av ansvaret
 Ansvarlig foretak skal oppfylle de kravene til kvalifikasjoner, pålitelighet og

dugelighet som følger av forskrift..

 Ansvarsrett inntrer ved at signert erklæring sendes kommunen.
 Foretaket har ansvar overfor bygningsmyndighetene for at plan- og

bygningslovgivningens krav er oppfylt og dokumentert for det
ansvarsområdet foretaket har påtatt seg gjennom erklæring til
kommunen.

 Det ansvarlige foretakets ansvar omfatter også underleverandørers

utførelse og prosjektering, med mindre disse selv har ansvarsrett for
arbeidet.

Krav til alle ansvarlige:
SAK10:
§ 10-1 System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner
e)

Rutiner for kvalitetssikring av at krav gitt i eller i
bygningsloven blir ivaretatt.

f)

medhold av plan- og

Rutiner for å identifisere, behandle og forebygge avvik fra krav gitt i eller i medhold
av plan- og bygningsloven.

TEK
Noe mer angivelse av spesifikke kravsnivåer i TEK
 Funksjonskrav

Angir formålet med kravet og hva som skal oppnås.
 Opp til PRO å angi tekniske løsninger innenfor den definerte ramme.


 Veiledning til TEK


Angir anbefalte kravsnivåer og løsningsprinsipper.

 Preaksepterte løsninger


NBI-blader mv

 Analyse

Krav til tiltakshaver

§ 23-2 Tiltakshaver:


Den person eller foretak tiltaket utføres på vegne av Samordne aktørene og påse
fullstendig ansvarsdekning

SAK10 § 12-1:

1. ledd siste setning: Kommunen kan i alle saker rette pålegg direkte mot
tiltakshaver
 Tiltakshaver har ansvar for å fremskaffe ansvarlige foretak, samt å melde fra om
endringer til kommunen
 Tiltakshaver er ansvarlig for å betale byggesaksgebyr til kommunen


§ 23-4.Ansvarlig søker
 Ansvarlig søker er tiltakshavers1 representant overfor kommunen, og har ansvar for at

søknaden inneholder nødvendige opplysninger for at kommunen skal kunne ta stilling til om
tiltaket er i samsvar med bestemmelser og tillatelser gitt i eller i medhold av denne lov

 Ansvarlig søker skal samordne de ansvarlige prosjekterende, utførende og kontrollerende, og

påse at alle oppgaver er belagt med ansvar

 Ansvarlig søker har ansvar for at tiltaket avsluttes ved innsending av nødvendige opplysninger

for kommunens utstedelse av ferdigattest2

Krav til ansvarlig søker, jf. sak § 12-2
Søknadsfasen
 Delta i forhåndskonferanse
 Varsle om planlagte tiltak til naboer og gjenboere, være mottaker av merknader og utarbeide

redegjørelse for hvordan merknadene er håndtert

 Å identifisere og avklare ansvarsområdene for ansvarlige foretak, både ved rammetillatelse

og igangsettingstillatelse, og sørge for at erklæringer om ansvarsrett er sendt inn

 Påse at det blir utarbeidet avfallsplan, miljøsaneringsbeskrivelse, sluttrapport for

avfallshåndtering og innhentet dokumentasjon for faktisk disponering av avfall

 Sende komplett søknad

44

Byggefasen
 Å motta og videreformidle tillatelser, vilkår og pålegg til de ansvarlige foretak, og sende

søknad ved søknadspliktige endringer i tiltaket

 Innhente samsvarserklæringer fra ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende, og

kontrollerklæring fra kontrollerende for prosjektering og utførelse

 Søke om ferdigattest
 Legge til rette for kommunalt tilsyn

Forholdet mellom søknaden (SØK) og prosjekteringen
(PRO)
 SØK har ansvar for innsending av komplett og korrekt søknad - postkasse
 PRO har ansvar for at prosjekteringen ivaretar alle relevante forhold innen sitt

ansvarsområdet

 Isolerte ansvarsområder eller sammenfallende oppgaver? Grensesnitt?
 Gjennomføringsplan
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Krav til ansvarlig prosjekterende, jf § 23-5
 Egen lovbestemmelse; § 23-5
 Fastslår at:

”tiltaket skal prosjekteres i samsvar med bestemmelser og tillatelser gitt i eller i medhold
av denne lov”
 ”forutsetningene og løsningene som ligger til grunn for prosjekteringen skal
dokumenteres”
 ”ansvarlig prosjekterende skal prosjektere nødvendig sikringstiltak”, jf. § 28-2 (Sikringstiltak
ved byggearbeid)
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Krav til ansvarlig prosjekterende, jf § 23-5
Konkretisert i SAK10 § 12-3:
I tillegg til ansvar etter plan- og bygningsloven § 23-5 har ansvarlig prosjekterende

ansvar for:
a)

d)
e)

At prosjekteringen er dokumentert i henhold til TEK kap. II og er tilstrekkelig grunnlag
for utførelsen, samt at det foreligger tilstrekkelig produktdokumentasjon dersom
prosjekterende står for valg av produkt
At tiltakshaver og ansvarlig søker blir varslet dersom prosjektering utløser behov for
særskilte sikringstiltak, jf. pbl. § 23-5 andre ledd, samt utarbeide slik prosjektering
Koordinering av grensesnitt mot andre ansvarlig prosjekterende slik at alle krav til
tiltaket som følger av plan- og bygningslovgivningen blir ivaretatt
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Krav til ansvarlig prosjekterende, jf. § 23-5
f)

Å levere grunnlag for gjennomføringsplan for sin del av tiltaket, og tilrettelegge for
eventuell kontroll innenfor sitt ansvarsområde, herunder utarbeide samsvarserklæring ved
avsluttet prosjektering

g)

Underleverandør uten egen ansvarsrett

h)

Å melde fra til ansvarlig søker om endringer som kan medføre søknadsplikt

i)

Å sørge for at det utarbeides og fremskaffes dokumentasjon som grunnlag for forvaltning,
drift og vedlikehold i medhold av TEK kap. XIII, og at denne overleveres til ansvarlig søker
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Krav til ansvarlig prosjekterende, jf. SAK10 §12-3
I tillegg til ansvar etter plan- og bygningsloven § 23-5 har ansvarlig prosjekterende ansvar for
a)

At prosjekteringen er dokumentert i henhold til TEK kap. II og er tilstrekkelig grunnlag for
utførelsen, samt at det foreligger tilstrekkelig produktdokumentasjon dersom
prosjekterende står for valg av produkt

d) At tiltakshaver og ansvarlig søker blir varslet dersom prosjektering utløser behov for

særskilte sikringstiltak, jf. pbl. § 23-5 andre ledd, samt utarbeide slik prosjektering

e)

Koordinering av grensesnitt mot andre ansvarlig prosjekterende slik at alle krav til tiltaket
som følger av plan- og bygningslovgivningen blir ivaretatt
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PROs oppgaver og ansvar
Ansvarlig for prosjektering skal således sørge for:

At løsninger innen eget ansvarsområde tilfredsstiller myndighetskrav og vilkår i tillatelsen
 Å dokumentere løsninger med beregninger, tegninger og beskrivelser
 Å påse at de produkter som spesifiseres i prosjekteringsfasen har tilstrekkelig
dokumentasjon
 At tiltaket får en best mulig estetikk, teknisk, funksjonell og miljøriktig utforming,
 Å bidra til samordning i forhold til andre fag
 Å sørge for avviksbehandling og at denne blir dokumentert
 Å kvalifisere/styre rådgivere der enkelte prosjekteringsoppgaver blir endret
 Å informere ansvarlig søker om endringer i prosjekteringen
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PROs oppgaver og ansvar – oppsummert
 PROs oppgave og ansvar er oppfylt når

PRO har deltatt i utvikling av gjennomføringsplan
 Prosjekteringen har funnet og hensyntatt alle relevante krav i eller i medhold av plan- og
bygningslovgivningen
 Prosjekteringsprosessen er sporbar ift. myndighetskrav
 Grensesnitt mot øvrige aktører er avdekket og fulgt opp
 Kontrollerendes innspill/avviksmeldinger er vurdert og fulgt opp
 Prosjekteringsmaterialet er tilstrekkelig klart og utfyllende som utførelsesgrunnlag
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Reglene om kontroll
 Pbl § 23-7:

Ansvarlig kontrollerende

 Pbl §§ 24-1 og 24-2:Obligatorisk uavhengig kontroll/kommunens adgang til å pålegge
 SAK10 § 5-3:

Gjennomføringsplan

 SAK10 § 11-1 (3) og § 11-2 (4)

Kvalifikasjonskrav kontrollerende

 SAK10 § 12-5: Kontrollerendes ansvar (oppgaver)
 SAK10 § 13-5: Sentral godkjenning – områder ktr
 SAK10 §§ 14-1 til § 14-8:”Hvem, hva og hvordan”
 Veiledere: VSAK og Veileder om uavhengig kontroll

PBE Oslo årsberetning for 2017
Tilsyn
«Tilsynene vi gjennomførte i 2017 viser at overvann er en økende utfordring i
byggeprosjekter, det er sjeldent presist ansvarsbelagt, og det kan synes som om
foretakene mangler den rette kompetansen. Vi finner også at det i mange saker
søkes om brukstillatelse/ferdigattest uten at bygget har god nok sikkerhet. Når det
gjelder tekniske krav finner vi ofte avvik som er av betydning for brannsikkerhet,
blant annet ser vi ofte at det mangler tetting av rørgjennomføring og dører i
branncellebegrensende bygnings deler, og avvik som gjelder rømningsveier.»

Lovens utgangspunkt
§ 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
b) Kommunen krever det etter en konkret vurdering

Hvem engasjerer kontrollør? Veileder
 Tiltakshaver sørger for at det blir engasjert kontrollforetak for gjennomføring av uavhengig

kontroll. Det kan benyttes ett kontrollforetak for å dekke flere kontrollområder eller ulike
kontrollforetak for de ulike fagområdene som skal kontrolleres i tiltaket.

 For tiltak med flere kontrollforetak må søker sørge for at helheten i kontrollarbeidet blir

ivaretatt av ett av kontrollforetakene. Alle kontrollforetakene har ansvar for å bidra til denne
koordineringen.

Hvem kan være kontrollør? (Uavhengighet)
 Kriterier, jf SAK10 § 14-1:

Kontrollerende foretak skal være en annen juridisk enhet enn det foretaket som utfører arbeid som
kontrolleres. Ikke ha personlig eller økonomisk tilknytning som kan påvirke.
 Veileder:


Til første ledd
Krav til uavhengighet: Kontrollforetaket må være en annen juridisk enhet enn det foretaket som
utfører arbeidet som kontrolleres. Det er imidlertid ingenting i veien for at et foretak kan ha sentral
godkjenning både for kontroll og for prosjektering eller utførelse. Foretaket kan ikke ha
kontrollfunksjon i tiltak der det også har en av de øvrige funksjonene, og kontrollen omfatter arbeid
som gjøres av foretaket under disse funksjonene. Dette følger av at egenkontroll ikke lenger eksisterer
som selvstendig, alternativ kontrollform

SAK 10 § 14-1, ANDRE OG TREDJE LEDD
 Kontrollerende foretak skal ikke ha personlig eller økonomisk tilknytning som kan påvirke

kontrollen. Dette skal bekreftes i ansvarsrettssøknaden, og gjelder både i forhold til
tiltakshaver og foretak som utfører arbeid som skal kontrolleres.

 Der det er tvil om tilknytningen kan påvirke kontrollen, skal det beskrives i

ansvarsrettssøknaden, og kommunen skal avgjøre om ansvarsrett kan gis. Kommunen skal
avslå søknad om ansvarsrett dersom den finner at det er så sterk tilknytning at det kan
påvirke kontrollen, eller at uavhengigheten på andre måter ikke er tilstrekkelig.

Veileder:
 Regelverket forutsetter dessuten stor aktsomhet hos kontrollforetak slik at en oppfyller både

kravet til egen juridisk enhet og kravet om at kontrollen ikke skal være påvirket av en
eventuell relasjon

 Virksomheter som oppfyller det organisatoriske kravet til uavhengighet, som egen juridisk

enhet, må i tillegg legge til rette for at ansattes eller innleides individuelle forhold ikke
kommer i konflikt med kravet til uavhengighet

 Når foretaket erklærer uavhengighet, bekrefter det at foretaket oppfyller kravet til

organisatorisk uavhengighet og at det ikke foreligger personlige eller økonomiske bindinger
som kan påvirke kontrollarbeidet.

 I praksis vil spørsmålet om uavhengighet også avhenge av graden av skjønnsmessige

vurderinger i kontrollarbeidet

Gjennomføring av kontroll

Når kan det bli pålagt uavhengig kontroll?
 PBL § 24-1 b) og SAK10 § 14-3 - Krav om kontroll etter kommunens vurdering

Kommunen kan etter en konkret vurdering av tiltaket stille ytterligere krav om uavhengig
kontroll på grunnlag av:
- planbestemmelser
- forhåndskonferanse
- søknadsbehandlingen
- tilsyn

Når kan det bli pålagt uavhengig kontroll?
 Eksempler på slike tilfeller:
 usikkerhet

om lokale miljøforhold eller grunnforhold,
 kommunen har dårlige erfaringer med de foretakene som benyttes,
 der det tas i bruk byggemetoder eller byggeprodukter som er nye,
 andre forhold der det av en eller annen grunn er påvist særlig usikkerhet.
 Fast kommunal praksis (for eksempel Trondheim og Oslo)

Krav til utforming i planer og
lovverk

Hvordan håndtere kravene til utforming
(«visuelle kvaliteter»). Hvordan skal man
håndtere planbestemmelser?

Rettskilder
 Plan- og bygningsloven § 29-2
 Arealplaner

§ 29-2
 Bakgrunn

Opprinnelig § 74 nr. 2 Rimelige skjønnhetshensyn – Kvalifisert grad av stygghet
 Endret 1997 – «god estetisk utforming»


 § 29-2 «visuelle kvaliteter»

i seg selv
 i forhold til dets funksjon
 dets bygde og naturlige omgivelser
 plassering


 kommunens skjønn
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Faglig vurdering
Departementet slutter seg til forslaget om å fjerne kriteriet "rimelige skjønnhetshensyn".
Begrunnelsen er at det er uheldig å ha to begrep som stiller krav til samme objekt, men som
språklig har forskjellig meningsinnhold. "Rimelige skjønnhetshensyn" angir etter sin ordlyd en
minstenorm. "God estetisk uforming" stiller positive kvalitetskrav. I likhet med utvalget finner
departementet at "rimelige skjønnhetshensyn" ikke gir et presist krav til tiltakene etter loven.
Departementet slutter seg ikke til Bygningslovutvalgets forslag om å videreføre "god estetisk
uforming" som krav til det enkelte tiltak. Begrepet kan lett oppfattes som en anvisning på en
vurdering basert på mer personlige oppfatninger av om et tiltak kan anses som "pent" eller
"stygt". Etter departementets syn bør det presiseres at lovens krav til det visuelle uttrykket er
om tiltaket er godt eller dårlig utformet ut fra faglige kvalitetsnormer. Departementet foreslår
derfor at kravet til tiltaks utseende formuleres som at det skal inneha "gode visuelle kvaliteter".
Holdbarheten av den faglige begrunnelsen for de valgte elementer som påvirker tiltakets
utseende, som høyde, volum, materialvalg, samspill mellom flater, vil være det sentrale
elementet i vurderingen av om kvalitetskravet er ivaretatt. I tillegg legges det opp til flere
elementer i vurderingen.
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Mer faglig vurdering
«Departementets forslag tar utgangspunkt i at de kommunale bygningsmyndigheter skal ha
et fritt skjønn ved vurderingen av om et tiltak har "gode visuelle kvaliteter". De lokale
bygningsmyndigheter må anses best egnet til å foreta den skjønnsmessige vurderingen,
basert på lokal byggeskikk og lokalpolitisk styring av den visuelle utviklingen i kommunen.
Kommunen vil likevel ha plikt til å foreta en forsvarlig vurdering av tiltakets kvaliteter etter
kriteriene i § 29-2, og vedtaket må begrunnes i tråd med forvaltningsloven § 24 og § 25.»
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Reguleringsbetemmelser LB-2012-146672 Borgarting
«De vurderinger som skal foretas etter §§ 3.2 og 3.3 har mye til felles med dem som skulle
foretas etter § 74 nr 2. Den nærmere forståelse og praktisering av dem vil ha "større tilknytning
til en planfaglig forvaltningsoppgave med islett av politikk" enn av rettslige rammer, jf sitatet
foran fra Rt 2007 side 257. Dette taler for at disse bestemmelsene må bedømmes på samme
måte med hensyn til adgangen til domstolsprøving.
Til dette kommer at reguleringsbestemmelsene ikke er vedtatt sentralt, men av kommunen som
lokal planmyndighet, etter planfaglig vurdering i plan- og bygningsetaten og påfølgende politisk
behandling. Selv om anvendelsen av reguleringsbestemmelsene kan overprøves fullt ut av
fylkesmannen som klageinstans, taler også hensynet til det kommunale selvstyret for at det
hører til kommunens frie skjønn å bedømme hva som nærmere bestemt skal til for å oppfylle
disse reguleringsbestemmelsene.
Lagmannsrettens konklusjon er etter dette at plan- og bygningsetatens bedømmelse av om
vilkårene i plan- og bygningsloven § 74 nr 2 og reguleringsbestemmelsene §§ 3.2 og 3.3 var
oppfylt var en del av etatens frie forvaltningsskjønn, ikke rettsanvendelse. Som redegjort for
foran, innebærer det at domstolene bare i begrenset utstrekning kan prøve vedtakets
gyldighet.»
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Faglig vurdering

SKRIV EN GOD OG
GRUNDIG
ESTETISK
REDEGJØRELSE
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