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Gbnr. 200/2465,  Huken 3C i Porsgrunn kommune - Tilsynsrapport 
  
 
Porsgrunn kommune har bestilt tilsyn på dette tiltaket. 
Foretaket er Ing. Kjell A. Sletten med org.nr. 971156791. 
I samsvar med plan- og bygningslovens §§ 1-4 og 25, SAK kapitel 15 og kapitel 12, spesielt § 12-6, er 
det gjennomført tilsyn.  
 
Tiltak: 
Bruksendring, fra næring til bolig.  
 
Sted: 
Gnr.200 bnr. 2465, Porsgrunn kommune. 
 
Deltakere fra kommunen: 
Tilsynskoordinator: Dag Skauge. 
 
Deltakere fra foretaket: 
Kontaktperson: Kjell Sletten fra foretaket. 
 
Foretaket: 
Funksjonene som ansvarlig søker og prosjekterende. Tilsynet ble særlig rettet mot prosjektets 
kvalitetskontroll.   
 
 
Formål: 
Overordnet tilsyn er å bidra til bedre bygg ved hensiktsmessig dokumentert kontroll og forebygge feil i 
byggeprosessen. 
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Fokusområdet på tilsynet var: 
 
 
1. Kvalitetssikringsrutiner med sjekklister, som viser oppfyllelse av krav i lov og gjeldene forskrift SAK10 
innenfor funksjonen SØK for tiltaket, jf. SAK10 § 10-1. 
2.   Kvalitetssikringsrutiner med sjekklister, som viser oppfyllelse av krav i lov og gjeldene forskrift SAK10 
og TEK17 innenfor funksjonen PRO for tiltaket, jf. SAK10 § 10-1. 
 
___________________________________________________________________________ 
Dokumentasjon:  
 
Tilsyn på tiltaket gbnr. 200/2465 – Porsgrunn kommune. Byggesøknad mottatt 11.10.2017. 
Tilsynskontoret viser til varsel om tilsyn og supplerende e.poster. 
 
Foretaket Ing. Kjell A. Sletten innehar ingen sentral godkjenning. 
 
Foretaket Ing. Kjell A. Sletten oppgir at de har et kvalitetssystem. Tilsynet fokuserte på foretakets rolle 
som ansvarlig søker (SØK) og ansvarlig prosjekterende (PRO).  
Der foreligger ingen prosedyrebeskrivelse/kvalitetssikring etter SAK 10 § 10-1. 
Det foreligger sjekklister på et overordnet nivå. 
 
Her foreligger det kvalifisert feil og mangler. 
 
Bakgrunnen for tilsynet er at Porsgrunn kommune har sendt ut brev om behov for komplettering av 
mottatt søknad. Brev om behov for komplettering er etter kommunens vurdering forholdsvis omfattende i 
denne byggesaken. Bruk av Ks-systemrutiner med detaljerte sjekklister har til hensikt for å hjelpe 
foretaket til å levere en komplett søknad til kommunen.  
 
Ved gjennomgang av foretakets sjekklister for ansvarlig søker og prosjekterende avdekket at 
sjekklistene er av overordnet karakter. Detaljeringsgraden i den dokumentasjonen som er knyttet til 
foretaket sine oppgaver og ansvar er i denne byggesaken ikke tilstrekkelig og er da årsak til avvik. 
 
Foretaket sendte inn en ett-trinns søknadsbehandling. Foretaket krysset av at søknaden oppfylles 
vilkårene for 3-ukers saksbehandling, jfr § 21-7. Det innebærer at søknad skal være komplett. Her 
foreligger det kvalifisert feil og mangler. Blant annet søknad om dispensasjon/fravik som ikke er avklart 
og tilfredsstiller ikke vilkårene om behandling etter 3 uker. Ing. Kjell A. Sletten kvalitetssikrer ikke sin 
egen dokumentasjon.  
 
Det er et krav i SAK10 kapittel 12 at foretak som påtar seg ansvarsrett skal ha rutiner innfor eget 
ansvarsområde som sikrer etterlevelse i tiltaket av krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven.  
Ved tilsynet så manglet også disse rutinene. Dette er en av grunnene til at Tilsynskontoret ga foretaket 
flere muligheter til å sende inn supplerende dokumenter.  
 
I dette tilsynet har ikke Ing. Kjell A. Sletten oppgitt avvik. Dersom avviksinstituttet hadde vært tilstede 
skal foretaket skrive avvik med korrigerende tiltak.  
Manglende bruk av kvalitetssikringsrutiner i denne byggesaken er årsak til avvik. 
 
Vi viser til SAK10 § 10-1som utdyper hva prosedyrene for foretaket skal inneholde for å sikre 
ivaretakelse ansvar, plikter, oppgaver og etterlevelse av regelverk. 
 
Søknaden inneholder feil og mangler. Blant annet arealberegning etter TEK17 § 5-4. (NS 3940) er feil. 
Redegjørelse for fravik mangler. Arkitekttegning og branntegninger er ikke i samsvar. Angivelig så har 
ikke ansvarlig søker lest planen med bestemmelser for området før søknaden er sendt inn til kommunen, 
vedrørende støy og uteoppholdsarealene. 
Mangler obligatorisk krav om uavhengig kontroll av flere fagområder. 
 
 
Sjekkliste for prosjekterende. Foretaket kunne ikke vise at prosjektering er kvalitetssikret og dokumentert 
i tilstrekkelig grad. Fremlagt dokumentasjon viser at foretaket har sjekklister av overordnet karakter. 
Sporbarhet (å sikre sporbarheten til myndighetskrav) til den konkrete byggesaken som det her føres 
tilsyn i mangler. Foretaket kunne ikke dokumentere hvordan de identifiserer, ivaretar, herunder 
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verifiserer og dokumenterer oppfyllelse av relevante krav gitt i eller med hjemmel i plan- og 
bygningsloven som gjelder for foretakets ansvarsområde. 
 
Denne byggesaken er ikke kvalitetssikret. Her er det flere kvalifiserte feil og mangler. 
Foretaket Ing. Kjell A. Sletten har begrenset forståelse av plan- og bygningsloven med forskrifter. 
 
Avvik 1. 
Foretaket etterlever 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.  
PBL § 23-5.SAK 10 § 10-1 og SAK § 12-3. 
 
Avvik 3. 
Foretaket etterlever ikke avvikssystemet. Foretaket oppgir ingen avvik. 
SAK 10 § 10-1 og 12-2 og 3. 
 
 
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 oppfølging av tilsynet tar 
Porsgrunn 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. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Dag Skauge 
   
35547441  
 
Brevet er godkjent elektronisk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Mottaker Kontaktperson Adresse Postnummer Epost 
Porsgrunn kommune Byutvikling Pb 128 3901            

 
DIBK 


