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Gbnr. 60/514, Vestavegen 29 - Oppføring av bolig samt frittstående bod - Tilsynsrapport 
  
 

Porsgrunn kommune har bestilt revisjonstilsyn på dette tiltaket. 

Foretaket er Huskontrollen AS med org.nr. 911 673 223. 

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

gjennomført tilsyn.  

 

Tiltak: 

Nybygg laftet bolig.  

 

Sted: 

Gnr.60 bnr. 514, Porsgrunn kommune. 

 

Deltakere fra kommunen: 

Tilsynskoordinator: Dag Skauge. 

Ingeniør: Mir Z. Najmi 

 

 

Deltakere fra foretaket: 

Kontaktperson: Ole Gundersen 

 

Foretaket: 

Funksjonene som uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse. 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: Foretakets prosjektperm/kundeperm for gjeldene byggetiltak (grunnlag for kontrollrapport). 

 

2: Foretakets kvalitetssikringsrutiner og system, jf. SAK10 kap.10, 12 og 14. 

 

3: Foretakets kvalifikasjoner, jf. SAK10 kap.11. Det bes om dokumentasjon på utdannelse og antall 

års arbeidserfaring. 

 

___________________________________________________________________________ 

Dokumentasjon:  

 
Revisjonstilsyn på tiltaket gbnr. 60/514 – Porsgrunn kommune. Varsel om tilsyn dato 03.04.2018. 

 

Tiltaket er nybygg laftet bolig.  

 

Foretaket Huskontrollen AS har sendt inn kundeperm/prosjektperm og kvalifikasjoner på foretaket. Tilsynet 

fokuserte på foretakets rolle som uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse. Der foreligger tegninger, 

spesifikasjon om bygningskomponenter samt rapport/sjekklister. 

 

Ved gjennomgang av foretakets rapport og sjekklister for funksjonen som uavhengig kontroll av prosjektering og 

utførelse. Sjekklisten synes å være av overordnet karakter. Vi må kunne forvente at en sjekkliste skal være mer 

sporbar. Her foreligger det ingen opplisting av dokumenter. I flere e.poster foreligger det tegninger og dokumenter 

i pdf-format. Registrering i detaljeringsgraden i denne dokumentasjonen som er knyttet til foretaket sine oppgaver 

og ansvar er i denne byggesaken bør forbedres m.h.t sporbarhet. En bør lage en plan for uavhengig kontroll. 

 

Foretakets kvalitetssikringsrutiner og system, jf. SAK10 kap.10, 12 og 14. 
 

Bruk av Ks-systemrutiner med detaljerte sjekklister har til hensikt for å hjelpe foretaket til å finne kontrollpunkter 

innenfor kontrollområdene som skal være målbare og sier noe om kvaliteten i sin helhet.  

 

Foretaket Huskontrollen AS har ikke sendt inn et kvalitetssystem og kvalitetsrutiner. Her foreligger det kvalifisert 

feil og mangler. 

 

Det er et krav i SAK10 kapittel 10,12 og 14 at foretak som påtar seg ansvarsrett skal ha system innenfor eget 

ansvarsområde som sikrer etterlevelse i tiltaket av krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven. Rutinene 

skal blant annet identifisere alle relevante krav som gjelder for foretakets ansvarsområde. 

 

Manglende innsendelse av kvalitetssystem og kvalitetsrutiner i dette tilsynet 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. 

 

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 

ansvarsområde. 
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Avvik 1. 

Foretak kunne ikke vise kvalitetssystem og kvalitetsrutiner for bruk av styringssystem for uavhengig kontroll av 

prosjektering og utførelse i denne byggesaken. 

PBL § 23-5.SAK 10 § 10-1,SAK § 12-5 og SAK § 14. 

 

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

 

Innsendt dokumentasjon sendes tilbake til ansvarlig foretak. SAK § 12-5. 

 

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.  
 
Kopi: 
Kopi: Kristoffer Føreland ;Direktoratet for byggkvalitet 
 
 


