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Uavhengig kontroll og tilsyn i byggesaker.  
Svar på forslag fra Oslo economics  
 

Vi viser til forslaget til nye regler for uavhengig kontroll fra Oslo economics som Kommunal- og 

distriksdepartementet ber om innspill til. Eier og forvalterforum (EFF) arrangerte et internt Plan- og 

bygningslov forum (PBL forum) om saken 20.05.22. Her er våre kommentarer til forslaget.  

 

Nødvendig med mer kunnskap 
Vi mener det er vanskelig å ta stilling til forslagene fordi kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt. Vi 

mangler systematisk kunnskap om hvordan dagens kontroll og tilsyn fungerer. 

Vår anbefaling er derfor at Departementet gjennomfører en større evaluering av hvordan dagens 

uavhengige kontroll og tilsyn gjennomføres i praksis. God og etterrettelig kunnskap om hvordan 

dagens system fungerer (eller ikke fungerer) er nødvendig for en god debatt om endringer av dagens 

system. 

  

Forslag til evaluering av dagens uavhengige kontroll  
EFF mener det er forskjell på byggherrer som bygger for salg og EFFs medlemmer som bygger for å 

eie sine bygg.  

De som bygger for salg 
Vi er spesielt bekymret for den uavhengige kontrollen og tilsynet med profesjonelle utbyggere som 

bygger for salg.  Byggefeil kan ta lang tid før de manifesterer seg. Det gjør det fristende å ta 

snarveier hvis kontrollen ikke fungerer. Vårt medlem Huseierne, får ofte rapporter om byggefeil fra 

sine medlemmer som kjøper nøkkelferdige boliger. Vi tror samfunnet har en spesielt stor utfordring 

med denne gruppen byggherrer. Hvordan den uavhengige kontrollen og tilsynet fungerer med disse 

bør kartlegges og synliggjøres i en evaluering. 

 

De som bygger for å eie 
EFFs medlemmer bygger for å eie og forvalte sine bygg. Vi har det offentligrettslige ansvaret for det 

ferdige bygget og har med det sammenfallende interesser med myndighetene. Vi mener de 

profesjonelle byggherrene blant våre medlemmer har evnen og ressursene til å kontrollere at de 

offentligrettslige kravene blir ivaretatt. Vi mener samfunnet kan spare ressurser på redusert kontroll 

av denne gruppen byggherrer. En evaluering bør vurdere om så er tilfelle.   
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EFF representerer også ikke -profesjonelle byggherrene.  Her finner vi huseiere, sameier og 

gårdeiere som søker om endringer i eksisterende boliger, blokker og næringsbygg. De er prisgitt at 

kontrollen fungerer. Denne gruppen byggherrer står for de fleste søknadspliktige byggesakene i 

Norge. En evaluering bør fange opp hvordan den uavhengige kontrollen og tilsynet fungerer i denne 

type byggesaker.  

 

Påstander om «Bukk og havresekk» i den uavhengige kontrollen bør undersøkes 
Vi er kjent med at den uavhengige kontrolløren ofte foreslås av den som har påtatt seg ansvaret for 

byggeprosjektet og at man bytter roller i neste byggeprosjekt. En evaluering må kartlegge i hvilken 

grad denne form for “kontrollsamarbeid” forekommer.  

 

Bør uavhengige kontrollør rapportere til byggeier? 
Slik norske kommuner er rigget i dag tror vi ikke kommunen har ressurser til å følge opp de 

uavhengige kontrollørene. EFF mener oppfølgingen blant annet kan løses ved at den uavhengige 

kontrolløren rapporterer til byggeier. Byggeier investerer og tar risiko og trenger faglig hjelp til å 

ivareta de offentligrettslige kravene i sitt bygg. Den uavhengige kontrolløren bør derfor være knyttet 

til eieren som har interessen og ressursene for å følge opp at kravene blir ivaretatt. 

 

I dag rapporterer den uavhengige kontrolløren om eventuelle feil til den som har påtatt seg ansvaret. 

Dersom feil ikke rettes skal kommunen varsles. Byggeier får egen faktura fra den uavhengige 

kontrolløren, men har ikke krav på innsyn. Byggeier, som er offentligrettslig ansvarlig for det ferdige 

bygget, har ingen rolle. EFF mener dette ikke er fornuftig. 

 

Oppsummert 
EFF mener det må undersøkes nærmere hvordan dagens kontroll fungerer for ulike type 

byggeprosjekter. Det er nødvendig for å etablere en situasjonstilpasset kontroll.  

• EFF er spesielt opptatt av at samfunnet ivaretar kontrollen av byggherrer som bygger for salg. 

De står for en betydelig del av byggevirksomheten i Norge. Rapporter fra våre medlemmer 

om feil og mangler i nøkkelferdige bygg kan tyde på at kontrollen ikke er god nok.  

• EFF mener at byggeiere som bygger for å eie har felles interesser med myndighetene i å 

ivareta de offentligrettslige kravene i sine bygg. Vi mener våre profesjonelle byggeiere 

ivaretar dette allerede og at en uavhengig kontroll i slike byggeprosjekter kan reduseres.  

• EFF mener våre ikke-profesjonelle byggeiere trenger hjelp til å ivareta de offentlig rettslige 

kravene i sitt byggeprosjekt og at det vil være naturlig å knytte den uavhengige kontrolløren 

til byggeier.  

• EFF er kjent med at uavhengige kontrollører kanskje ikke er så uavhengige. Dette må 

undersøkes nærmere 

 

 

EFF inviterer Departementet til PBL forum 02.09.22 kl 9-12 for å drøfte saken nærmere. 

 

 

Oslo den 30.05.22 

 

 

Sign.         Sign. 

Gjermund Riise Brekke      Fredrik Horjen 

Styreleder        Daglig leder 
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