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1. Rammer for tilsynskontorets virksomhet 

 

Kommunene Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien har en fellesordning som 

skal føre tilsyn med byggesaker i Grenland. Ordningen ble etablert i januar 2006. 

 

Kontoret er plassert i tjenestested virksomhet Byutvikling i Porsgrunn kommune. Det er 

kommunene selv som vurderer hvilke byggesaker det skal føres tilsyn med. 

 

Det utarbeides rapporter for tilsynsvirksomheten. 

 

2.  Omfang av rapporten 

 

Denne rapporten gjelder det tilsynsarbeidet som ble gjennomført i 2017.  

Rapporten omhandler ikke oppfølging av dette tilsynsarbeidet. Oppfølging av tilsynsarbeidet blir 

synliggjort i tertialrapportene. 

 

3. Formål med tilsyn med byggesaker 

 

Formål med tilsyn er å forebygge feil i byggeprosessen ved å påse at de ansvarlige foretakene har 

og etterlever rutiner og system som sikrer at byggesakene gjennomføres i samsvar med plan- og 

bygningslovgivningen. 

 

4. Gjennomførte tilsyn i 2017 

 

Det ble gjennomført 11 stk. tilsyn med byggesaker i 2017. Foretakene var Ypsilon Contractors, 

Arkitektkontoret Henning Karlsen, Norsk Bygningsbevaring, Tegneriet Bygg og Interiørdesign, 

Vidar Bondal, Byggfirma Danielsen, Telemark Hus og Hytter, Kragerøsnekkern, Olaf Haugland og 

Mur,Skifer og Betong. Tebcon er fortsatt en pågående sak. De reviderte parter innehar funksjonene 

søker/prosjekterende/utførende og kontroll. Ved de fleste tilsyn ble det intervjuet medarbeidere fra 

foretakene.  

Avvik defineres som mangel på overholdelse av krav som er fastsatt i eller i medhold av plan- og 

bygningsloven. 

 

Funn defineres som resultater fra bedømmelsen av innsamlet informasjon mot kriteriene for tilsynet 

(dvs forhold foretaket selv har registrert i sitt KS system) 
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Det ble funnet 12 stk. avvik med byggesaker i 2017. Dette fikk store konsekvenser både for 

tilsynskontoret og foretakene. Tilsynskontoret har blant annet måtte møte i retten og enkelte foretak 

har mistet sin ansvarsrett. 

 

Hovedinntrykket fra tilsyn i Grenland er at:  

 

 

 Det er stor variasjon vedrørende forståelse av plan- og bygningslovgivningen og 

byggeprosessen. 

 

 Foretak uten sentral godkjenning kan være like gode eller bedre enn foretak med sentral 

godkjenning. 

 

 Det er registrert foretak som ikke har kvalitetssystem. 

 

 Det er stor variasjon vedrørende kunnskap om plan- og bygningslovgivningen. 

 

 Ulovlige byggeaktiviteter forekommer i Grenland. 

 

 Foretak benytter seg av andre foretak sitt kvalitetssystem. 

 

 

 

Andre oppgaver 
 

Tilsynsgruppen har jevnlig møter. 

 

 

5. Registreringer 

 

Tilsynskontoret samarbeider med kommunenes arkiver. Korrespondanse og rapporter blir arkivert 

på den aktuelle byggesaken i hver kommune. 

 

  

 

6. Tilsynsrapporter 
 
Tilsynsrapporter er å finne på nettsiden. Ansvaret for dette er Skien kommune. 

 
 
7.  Tertialrapport til årsrapporten 2017. 
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