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Edle Endresen, advokat i  
Vierdal Advokatfirma AS.

den 1. januar i år  trådte 
plan- og bygnings-
lovens bestemmelser 
om krav til obligato-
risk uavhengig kon-
troll i kraft. de nye 
kravene gjelder for 
søknadspliktige tiltak 
hvor søknad til 
 kommunen kom inn 1. 
januar eller senere. 
Kontrollforetaket skal være uavhengig i 
forhold til foretaket som har utført ar-
beidet som blir kontrollert. Tiltakshaver 
– den person eller foretak tiltaket utfø-
res på vegne av – plikter å sørge for at 
det blir engasjert et kontrollforetak som 
skal gjennomføre uavhengig kontroll.

Hva skal kontrolleres?
Formålet med uavhengig kontroll er å 
redusere feil og mangler. Det skal gjen-
nomføres uavhengig kontroll innenfor 
områder som har betydning for liv, 
helse og sikkerhet – der konsekvensene 
av feil er alvorlige. 

Både prosjektering og utførelse av 
tiltaket skal kontrolleres. I tiltaksklasse 
1 kreves uavhengig kontroll av fuktsik-
ring og lufttetthet i boliger og i fri-
tidsboliger med mer enn én boenhet. 
For tiltaksklassene 2 og 3 kreves det 
i tillegg kontroll for bygningsfysikk, 
konstruksjonssikkerhet, geoteknikk og 
brannsikkerhet. 

Hvilken betydning har det at 
 kontrollen avdekker et avvik?
Kontrollforetaket skal kontrollere at 
tiltaket er i overensstemmelse med 
krav som følger av plan- og bygnings-
loven. Avvik som avdekkes under 
kontroll skal dokumenteres og meldes 
til de ansvarlige foretak – som har 
prosjektert eller utført byggearbei-
dene. Ansvarlig prosjekterende eller 
utførende foretak har ansvar for å 
lukke avviket. Dersom avvik ikke luk-
kes innen avtalt frist, skal kontroll-
foretaket varsle ansvarlig søker. I de 
tilfeller hvor avvik ikke lukkes etter 
at søker er informert og avtalte frister 
igjen er utløpt, skal kontrollforetaket 
melde til kommunen at det foreligger 
et åpent avvik. 

Hvilke sanksjoner har kommunen?
Det er opp til kommunen å vurdere 
om et åpent avvik skal medføre sank-
sjoner eller ei. Kommunen kan reagere 
med å opprette tilsynssak, gi pålegg 
om retting og varsel om tvangsmulkt, 
eller avslå søknad om midlertidig 
brukstillatelse / ferdigattest.

Konsekvenser  
ved innføring av 

uavhengig 
kontroll

Optimera tilbyr helautomatisk levering 
av Sikker hetsdatablader, FDV og annen 
aktuell dokumentasjon, og sørger for 
at stadig flere av våre kunder følger 
myndighetenes krav på en enkel og 
kostnadseffektiv måte.

I samme øyeblikk som du bestiller en 
vare, får du nødvendige dokumen-
ter levert på prosjektet. Vi kan også 
levere dokumentasjon på produkter 
du allerede har handlet – før prosjek-
tet ble registrert i ChemXchange. På 
den måten vil permen med Sikker-
hetsdatablader alltid være oppdatert.

Systemet gjør det også mulig å 
sammen ligne produkter og velge 

Med coBuilerPrO samler du dokumentasjon via smart telefon eller web. Du kan også bruke tele-
fonen som strekkode-scanner. 

Med coBuilerPRO samler du dokumen-
tasjon via smart telefon eller web. Du kan 
bruke telefonen som strekkode-scanner 
og legge produkter inn i prosjektdoku-
mentasjonen fra egne eller underleveran-
dørers innkjøp. 

Smarttelefonen gjør det også mulig å 
fotografere og dokumentere prosjektet 
i løpet av byggefasen. Når doku-
mentasjonen bygges opp underveis i 
prosjektet, forsvinner manuelt arbeid 
ved prosjektslutt. Det tar bare et par 
minutter å logge seg på og overføre 
dokumentasjonen til sluttkunden.

Det er av stor verdi både for dagens 
og fremtidige  eiere av et bygg å kunne 
se bilder av hva som befinner seg inni 
gulv og vegger. Dokumentasjonen set-
ter deg i stand til å svare på spørsmål 
om hvilke produkter som er brukt. 
Derfor blir du en naturlig samarbeids-
partner ved fremtidige ombyggings-, 
reparasjons- og utvidelsesprosjekter.

Prisen for å benytte coBuilderPRO 
er ikke avskrekkende, og kostnaden 
spares inn gjennom redusert adminis-
trasjon og gjennom nye oppdrag fra 
lojale kunder. 

Dokumentasjon, 
enkelt og  kostnadseffektivt

med coBuilderPro forandres doku menta sjons-
kravet fra å være et ulystbetont tidssluk til å bli 
et tidsbesparende, og lang siktig lojalitetsbyggende 
verktøy. 

unikt verktøy
for dokumentasjon

det som er mest helsevennlig. Du 
kan også legge inn dine øvrige leve-
randører og under entreprenører på 
prosjektet.

Du finner informasjon om hvordan du 
kan opprette et prosjekt i ChemXchange 
på  optimeraproff.no


