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Gbnr. 217/179, Solumgata 16 A i Skien kommune - Revisjonstilsyn 
   
 

Skien kommune har bestilt revisjonstilsyn på dette tiltaket. 

I samsvar med plan- og bygningslovens §§ 1-4 og 25, SAK kapitel 15 og kapitel 12, spesielt § 12-6, er det 

gjennomført tilsyn.  

 

Tilsynskontorets viser til rapporten og vurdering av revisjonstilsynet datert 25.10.17:  

 

Avvik nr.1. 

Foretaket kunne ikke vise styringssystem for foretaket Vidar Bondal. Foretaket søkte om funksjonene 

ansvarlig søker (SØK) og ansvarlig prosjekterende (PRO) i forhold til oppgaver/ansvar i denne 

byggesaken. 

Krav: Pbl §§ 23-4,5. SAK 10 §§12-2,3. SAK 10 § 5-5. 

 

Avvik nr.1. Det må i prosjektet foreligge en oversikt over dokumentasjonen, og den må være tilgjengelig 

slik at den lett kan fremskaffes ved tilsyn. Tilsynet kan ikke se å ha mottatt noen dokumenter fra foretaket 

Vidar Bondal. Dette er årsaken til ovennevnte avvik nr.1. 

 

Avvik nr.2. 

Foretak har opplysningsplikt. 

Krav: SAK 10 § 1-3. 

 

Avvik nr.2. Kommunen kan kreve de opplysninger som er nødvendig for tilsyn. Foretak med ansvarsrett 

plikter å melde til kommunen vedrørende endringer som har betydning for tillatelsen og ansvarsretten. 

Vi kan ikke se at foretaket har overholdt sin opplysningsplikt i dette tilsynet og tilsynet som Skien 

kommune avholdt dato 14.2.2017. Dette er årsaken til ovennevnte avvik nr.2. 
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Fokusområdet på tilsynet var: 
 

 Foretakets rutine og system for funksjonene søk og prosjektering (alt untatt VVS).  

 

 Foretakets styringssystem og prosjektperm/kundeperm for hele tiltaket. Foretakets sjekklister med detaljer, 

kommentarer og kildereferanser innenfor respektive funksjoner.(Tegninger og sit.kart må være målbart med 

mer) 

 

 Foretakets rutine for dokumentstyring med andre foretak (organisasjonsplan). 

 

 Foretakets rutine for avvik og  ”avvikslogg”. 

 

 Rutine for kontroll og grensesnitts – avklaringer, med sjekklister. 

 

 Vi viser til tilsynsrapport fra Skien kommune datert 14.02.17. Foretakets dokumentasjon på relevant praksis og 

utdannelse bes innsendt. (Overordnet ansvar for prosjektering og overordnet ansvar for utførelse i Skien 

kommune). 

 

 

Foretaket Vidar Bondal har i ettertid: 

 

Foretaket oppga ikke noen spesiell grunn til at de ikke hadde innsendt dokumentasjonen som var etterspurt til rett 

tid. 

Foretaket har i ettertid i e.post den 10.11.17 og i møte den 13.11.17 levert noe dokumentasjon: 

 

- Et oppsett av styringssystem. Rutiner og sjekklister. 

- Et oppsett av org.plan. 

- Tegninger, kart og søknad. 

- Energitiltak 

- Rutinen bruk av sjekklister nr.68-50. 

- Sjekkliste for prosjektering av småhus nr.48-011 

- Sjekklister for Salen Bygg AS 

- Bilder 

- Masseberegning 

- Fdv-dokumentasjon. 

- Ferdigattest dato 29.5.17. 

- Luftlekkasjetest. 

 

 

 

Tilsynskontorets vurdering: 

 

Vi ba om foretakets styringssystem og prosjektperm/kundeperm for hele tiltaket. Her er det kvalifisert feil/mangler 

i denne byggesakprosessen.  

 

Det mangler rutiner og system for funksjonene søker og prosjektering. 

 

Ansvarlig søker. Ved søknad om tillatelse til tiltak. 

Ansvarlig søker:  Her er det flere gjennomføringsplaner med like datoer inn i samme revidert søknad, mangler 

dokumentstyring av e.poster og nabovarsel. Forskjellig informasjon om dispensasjon på blankett 5174 og blankett 

5175 og det mangler begrunnelse om dispensasjonssøknad. Foretaket skal påse blant annet at det foreligger Fdv-

dokumentasjon, en plan for avfallshåndtering og miljøsanering, vent.anlegg og våtrom. 

 

 

Ansvarlig søker. Ved søknad om ferdigattest/sluttkontroll. 

Ansvarlig søker: Mangler samsvarserklæringer/kontrollerklæringer og sluttføre gjennomføringsplanen. 
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Ansvarlig prosjekterende. Fremlagt dokumentasjon har foretaket en generell beskrivelse uten at det har sporbarhet 

(å sikre sporbarheten til myndighetskrav) til den konkrete byggesaken som det her føres tilsyn i. Foretaket har ikke 

benyttet eget styringssystem og utarbeidet dokumentasjon for prosjektering eller kvalitetssikret prosjektering. 

Foretaket kunne ikke dokumentere hvordan de identifiserer, ivaretar,  herunder verifiserer og dokumenterer 

oppfyllelse av relevante krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven som gjelder for foretakets 

godkjenningsområde. 

Sjekklisten for prosjektering inneholder direkte feil. Blant annet volum på soverom. Innsendte sit.kart var feil. 

Tegninger var ikke fagmessig utført.  

 

Underentreprenør – foretaket opplyste at de knytter til seg underkonsulent/entreprenør når foretaket har ansvarsrett 

etter plan- og bygningsloven (PRO og UTF). Vi har bedt om å få se dokumentasjon på hvordan foretaket styrer 

underkonsulent/entreprenør som de knytter til seg. Foretaket kunne ikke legge frem dokumentasjon på dette. 

 

Vi har bedt om å få dokumentasjon om foretakets samlede kvalifikasjoner og det har vi ikke fått tilsendt. 

 

Vi har etterspurt avvikssystemet og det er heller ikke innsendt. 

 

Foretaket oppgir i sin rutine for bruk av sjekklister for alle funksjonene at revisjon bør holdes 1 gang hvert år. 

Foretaket opplyser at denne rutinen ble sist revidert 15.9.15. 

 

 

 

Avvik 1. 

Foretaket etterleverer ikke et styringssystem for funksjonen ansvarlig søker i denne byggesaken. 

Pbl § 23-4, SAK 10 § 10-1 og SAK § 12-2. 

 

 

Avvik 2. 

Foretak kunne ikke vise bruk av styringssystem for prosjektering i denne byggesaken. Foretaket kunne ikke vise 

kvalitetssikret prosjektering likeså styring av underkonsulent/entreprenør. 

PBL § 23-5.SAK 10 § 10-1 og SAK § 12-3. 

 

Avvik 3. 

Foretaket etterleverer ikke avvikssystemet. Det fantes ikke. 

SAK 10 § 10-1 og 12-2 og 3. 

 

Tilsynskontorets vurdering av forholdet: 

Tilsynskontoret vurderer at plan- og bygningslovgivningen hovedsakelig ikke overholdes i byggesaken. Vi 

anbefaler derfor at foretaket tilegner seg ytterligere kjennskap til plan- og bygningslovgivningen. 

 

 

Innsendt dokumentasjon sendes tilbake til ansvarlig søker. SAK § 12-2. 

 

Eventuelle kommentarer til tilsynsrapporten: 

 
Dersom foretaket har kommentarer til denne tilsynsrapporten, enten det foreligger fakta feil eller uklarheter i 

forhold til mangel på tilbakemelding fra foretaket, ber vi om en skriftlig tilbakemelding senest innen tre uker etter 

at rapporten er datert. 

 

Tilsynskontoret for byggesaker i Grenland avslutter sin del av tilsynet og eventuell oppfølging av tilsynet tar Skien 

kommune etter sin del av Plan- og bygningsloven. 

 

Tilsynsrapporten er ikke et enkeltvedtak og kan følgelig heller ikke påklages, Jfr Forvaltningslov §§ 

2 b og 28. 
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Med hilsen 
 
 
 
Dag Skauge 
   
35547441  
 
Brevet er godkjent elektronisk.  
 
 

         
 
Antall  
Mottaker Kontaktperson Adresse Postnummer Epost 
Skien kommune            Byggesak 3700 Skien            

 
 


