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TILSYNSSTRATEGI 2022 - 2024  
 
 
Vedlegg: 

- Tilsynsstrategi for Øyer kommune 2022-2024 
 
Sammendrag: 
Kommunen er lovpålagt å føre tilsyn i byggesaker og følge opp ulovligheter. For at dette arbeidet 
skal gjøres på en effektiv og strukturert måte har det blitt laget en tilsynsstrategi som skal gjelde de 
neste to årene. Noen av de prioriterte tema for tilsyn er bestemt i SAK10 § 15-3, resterende er valgt 
ut av administrasjonen med bakgrunn i erfaringer og fremtidige mål. Kommunedirektøren tilrår at 
vedlagte tilsynsstrategi vedtas som kommunens tilsynsstrategi i perioden 2022-2024. 
 
Saksutredning: 
 

Lovgrunnlag:  

Plan- og bygningsloven § 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 
forhold. Kommunen skal føre tilsyn med særlige forhold etter nærmere forskrift fra departementet. 

Kommunen kan samarbeide med andre kommuner eller instanser om tilsyn 

 

Plan- og bygningsloven § 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 
regning. Tilsynet skal avsluttes med en sluttrapport. 

Departementet kan gi forskrift om innhold, gjennomføring og rapportering av tilsyn 

 

 

SAK10 § 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, 
kompetansebehov, ressursbruk og finansiering og 

c. utvelgelse og prioritering av fagområder, sakstyper, temaer mv., herunder lokale forhold og 
innsatsområder. 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.  

SAK10 § 15-3. Tidsavgrensede krav om tilsyn 

Kommunen skal i en periode på 2 år fra 1. januar 2022, la følgende inngå i kommunens prioriterte 
tilsynsområder, jf. § 15-1 første ledd bokstav c: 

- At det er utarbeidet dokumentasjon for oppfyllelse av krav til sikkerhet mot naturfarer, jf. 
byggesaksforskriften § 5-4. 

- At etablering av hybler eller boenheter i eksisterende bygg er omsøkt og lovlige, jf. 
byggesaksforskriften § 2-1 og § 2-2. 

Ved utløpet av 2-årsperioden skal kommunen sende en oversikt med vurdering av tilsyn etter denne 
bestemmelsen til departementet 

Vurdering: 
Tilsyn med byggesaker er en plikt kommunen har etter pbl. § 25-1 første ledd, omfanget og 
fokusområder kan til en viss grad styres av kommunen. Det er imidlertid bestemt i forskrift 
tidsavgrensede krav om tilsyn, SAK10 § 15-3. Dette er tilsynsområder som skal prioriteres, men 
omfang og intensitet vil avhenge av kommunens tilgjengelige ressurser og behov. Som det fremgår 
av SAK10 § 15-1 første ledd skal kommunen utarbeide strategi for tilsynet etter plan- og 
bygningsloven. Det er ansett som hensiktsmessig at denne forankres politisk. 

Øyer kommune ønsker å være mer strukturert i arbeidet og opparbeide gode rutiner, som igjen gir 
en bedre forutberegnelighet for tiltakshavere og aktørene i vår kommune. Overordnet mål og 
formål med tilsynet bør være å sikre god kvalitet på byggetiltak, forebygge og redusere byggefeil 
samt bidra til at aktørene får kunnskap og respekt for regelverket.  

Det er valgt ut seks prioriterte tema for tilsyn, hvorav to er hjemlet i SAK10 § 15-3. De resterende 
fire er (med samme nummerering som i strategien):  

3. Tilsyn i tidlig fase ved utbygging av nye områder, med særlig fokus på terrenginngrep. 
Herunder tilsyn med ikke omsøkt lagring av overskuddsmasser og andre ulovlige 
terrenginngrep.  

Dette er valgt med et ønske om å være til stede tidlig i prosessen når nye områder skal bygges ut. 
Erfaring tilsier at det ofte blir gjort større terrenginngrep enn nødvendig, samt at masser lagres over 
tid inne på området. En rekke planer har bestemmelser som regulerer terrenginngrep ved oppføring 
av tiltak, på dette tidspunktet er allerede store deler av området endret betraktelig og arbeider er 
utført som er vanskelig å tilbakeføre. Eksisterende vegetasjon er med å fordrøye vann i et område, 



sikre stabilitet og redusere klimagassutslipp. Når mye av vegetasjonen fjernes kan dette gi endret 
avrenning og  vannhastighet, utfordringer nedstrøms og mer ustabile masser.  

4. Tilsyn med sikkerhet ved brann, med særlig fokus på utførelse.  
Direktoratet for byggkvalitet gjennomfører hvert år Tilsynsdagen. Ulike tema blir diskutert og 
kommunene får faglig påfyll og veiledning når det gjelder tilsyn. På Tilsynsdagen 2021 hadde faglig 
leder i Firesafe AS, Håkon Winterseth, en gjennomgang av bransjens blikk på uavhengig kontroll 
med brannsikkerhet. Deres erfaring var at det ofte gjøres feil ved utførelsen av sikring mot brann, 
og det ble vist en rekke eksempler. Her i kommunen ble det avdekket feil ved sikring mot brann 
etter en brann på Hafjelltoppen i fjor. Øyer kommune har derfor inngått et samarbeid med 
Lillehammer Region brannvesen og ønsker større fokus på brannsikkerhet. Det skal bygges mange 
store bygg i kommunen fremover, hvor mange mennesker oppholder seg, og som ikke er kjent i 
bygget. Ved å gjennomføre tilsyn med utførelsen av sikkerhet mot brann etter TEK17 ønsker 
kommunen å oppdage avvik før bygget tas i bruk og gi aktørene insentiv til å bygge trygge bygg i 
tråd med regelverket. 

5. Følge opp ulovlige tiltak som kommunen er gjort kjent med, hovedsakelig i forbindelse med 
retakseringen av eiendomsskatt i 2018.  

Øyer kommune foretok en retaksering av eiendomsskatt i 2018. I den forbindelse har kommunen 
laget lister over tiltak iverksett uten søknad eller tillatelse, eller hvor melding om oppført tiltak 
unntatt søknadspliktig har blitt innsendt til kommunen. Kommunen bør prioritere videre oppfølging 
av det påstartede arbeidet med å gå igjennom disse listene.  

6. Revisjonstilsyn med foretak som har erklært ansvar. Dette gjelder særlig ansvarlig utførende 
uten sentral godkjenning og tilsyn med om kvalitetssikringssystemer tilfredsstiller krav gitt i 
eller i medhold av plan- og bygningsloven.  

God dokumentasjon er viktig for å sikre etterfølgelse av regelverket og vise at foretakene har 
prosjektert og utført i tråd med loven, byggteknisk forskrift, reguleringsplan og tillatelse. Det skal 
blant annet omfatte rutiner for avviksbehandling og dokumentasjonshåndtering.  

Utover de prioriterte tema for tilsyn omhandler tilsynsstrategien overordnede mål og 
formål, rutiner, finansiering, organisering og rapportering.   
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Med hjemmel i byggesaksforskriften (SAK10) § 15-1 vedtar kommunestyret i Øyer 
kommune tilsynsstrategien for Øyer kommune 2022-2024 med nevnte prioriterte tema for 
tilsyn.  
 
 
 
Åsmund Sandvik Yngvild J. Bildøy Lillås 
Kommunedirektør 


