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Hva sier 
lovverket?

 Plan og bygningsloven og SAK(10)



I henhold til SAK10 § 1-2 bokstav k) er et avvik: Manglende eller feilaktig oppfyllelse av krav gitt i eller med hjemmel i plan- og 
bygningsloven.

Med andre ord:

• Et avvik er manglende samsvar mellom definerte krav og utført arbeid eller et produkt. I plan- og bygningslovens forstand oppstår et 
avvik når det avdekkes manglende samsvar mellom regelverkets krav og resultater av prosjekteringsarbeid eller utført byggearbeid, 
jf. SAK10 § 1-2 bokstav j. 

• Privatrettslig kan avvik brukes om manglende samsvar mellom en avtalt leveranse og faktisk leveranse. Det er også vanlig å bruke
begrepet hvis det er manglende samsvar mellom en beskrevet fremgangsmåte i en rutine og den fremgangsmåten som er brukt. I slike
tilfeller oppstår det et avvik i forhold til foretakets interne krav. 
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Hva er et avvik?



I henhold til Temaveileder for uavhengig kontroll pkt 6.2:

• Kontrollforetak skal, innenfor sitt kontrollområde, kontrollere at tiltaket er i overensstemmelse med krav som følger av plan- og 
bygningsloven.

• Avvik som avdekkes under kontroll skal dokumenteres og meldes til de ansvarlige foretakene. Dette fremgår av ansvaret til 
kontrollforetaket jf. SAK10 § 12-5. Ansvarlig prosjekterende eller utførende foretak har ansvar for å lukke avviket. Dette kan skje på 
følgende måte:

• følge kontrollerendes merknad ved å utbedre påpekt avvik ved omprosjektering og/eller ombygging, eller

• ved prosjektering; verifisere, jf. TEK17 kapittel 2 , at valgte ytelser og løsninger oppfyller regelverket

• ved utførelse; vise at utførelsen er i samsvar med produksjonsunderlaget

• Der feil i prosjektering avdekkes under utførelse eller etter at arbeid er utført, vil det være prosjekterendes ansvar å omprosjektere og 
utarbeide nytt produksjonsunderlag som grunnlag for ombygging. Avvik lukkes ved ombygging i samsvar med revidert 
produksjonsunderlag.

• Ansvarlig prosjekterende og utførende skal melde tilbake til kontrollerende hva som er gjort for å lukke avviket. Dersom ovennevnte 
alternativer for lukking av avvik ikke følges, foreligger det et åpent avvik som ansvarlig kontrollerende har plikt til å melde fra om.
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Åpent og lukket avvik



I henhold til Temaveileder for uavhengig kontroll pkt 6.3:

Prosjekterende og kontrollforetak bør i samarbeid avtale en realistisk frist for når avvik skal være lukket.

Kontrollforetaket skal få melding fra prosjekterende eller utførende foretak når avviket er lukket.

Merk!

• Kontrollforetakets ansvar omfatter ikke ansvar for retting eller lukking av avvik, jf. SAK10 § 12-5 andre ledd. Det skal ikke gjøres en ny 
kontroll av tegninger eller utført byggearbeid, det er tilstrekkelig å konstatere at avviket er bekreftet lukket.

• Hvis den avtalte fristen for lukking overskrides, skal kontrollforetaket varsle søker. Det er også mulig å bli enig om en utvidet frist for 
lukking, hvis omstendighetene tilsier dette.
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Frist for lukking av avvik



I henhold til Temaveileder for uavhengig kontroll pkt 6.4, 6.5 og 6.6:

Kontrollforetaket skal bygge sin konklusjon på dokumentasjon som sikrer at det ikke oppstår tvil om de faktiske forholdene. 

Åpne avvik skal meldes inn til kommunen. Kommunens alternativer kan være å:

• opprette tilsynssak, herunder kreve ytterligere dokumentasjon

• gi pålegg om retting og varsel om tvangsmulkt

• avslå midlertidig brukstillatelse / ferdigattest fordi det foreligger et åpent avvik og dermed brudd på regelverket

• utstede midlertidig brukstillatelse / ferdigattest hvis kommunen finner samsvar eller at overtredelsen er bagatellmessig
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Uenighet om avvik



Kontrollforetak skal avgi kontrollerklæring og sluttrapport til søker når kontrolloppdraget er utført og eventuelle avvik er lukket. Når avvik 
ikke er lukket innen fristene, skal sluttrapporten angi at det foreligger åpne avvik. Med dette vil kontrollforetakets ansvar etter SAK10 være 
avsluttet.
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Sluttrapport med avviksanmerkning



Plan og bygningsloven § 20-6 Unntak fra søknadsplikt for visse tiltak som behandles etter andre lover

«Tiltak som nevnt i § 20-1, er ikke søknadspliktig dersom tiltaket blir tilfredsstillende behandlet etter andre lover. Departementet skal gi 
forskrift om hvilke tiltak etter første punktum som er unntatt fra søknadsplikt og hvor langt bestemmelser i loven her gjelder.»

Inkluderer bl.a. vei, jernbane, vannkraft, anlegg for produksjon av elektrisk energi, nettanlegg og transformatorstasjoner, steinbrudd, 
gruber og massetak, m.m.

• Generelt erfares det at tiltak med åpne avvik i både vei - og baneprosjekter ikke godkjennes for bygging før avvik er rettet. Fravvik som 
meldes pga. uenighet med kontrollør er i de fleste tilfeller for sent i henhold til godkjenningsprosessene 

• Eurokode 0 benyttes i energi – og nettprosjekter
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Hva med tiltak som behandles etter andre lover?



Vanlig praksis

 Hvor formelle er vi?



• Enkelte vurderer helhetlig løsning/prosjektering

• Kommunikasjon er som regel per epost

Hva med avvik?

• Ved funn av mangler meldes ansvarlig prosjekterende, gjerne per epost eller telefon

• Avvik lukkes som regel før kontrollerklæring signeres

• Men blir det dokumentert?
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Kontroll av prosjektering PKK2



• Kommunikasjon er som regel per epost, men avklaringsmøter er ikke uvanlig

Hva med avvik?

• Ved funn av mangler meldes ansvarlig prosjekterende

• Avvik lukkes som regel før kontrollerklæring signeres

• Men blir det dokumentert?
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Kontroll av prosjektering PKK3



• Kommunikasjon er som regel per epost

• Befaring utføres – men til rett tid?

• Får kontrollerende foretak beskjed når spesielle tiltak skal utføres på byggeplass?

Hva med avvik?

• Ved funn av mangler meldes ansvarlig foretak, gjerne per epost eller telefon

• Møter på byggeplass avholdes ved uenighet

• Avvik lukkes som regel før kontrollerklæring signeres

• Men blir det dokumentert?
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Kontroll av utførelse UKK2/UKK3



• Kommunikasjon via epost og møter

• Gjerne oppstartsmøte

• Møter med gjennomgang dersom flere rapporter

• Dokumentasjon: Det utarbeides kontrollrapporter med punktliste og gradering av kommentarer/avvik (Bane Nor og Veidirektoratet) 
med kommunikasjon frem og tilbake mellom kontrollerende og prosjekterende

• Ved åpne avvik godkjenner SVV og BaneNor som regel ikke tiltak til bygging
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Kontroll av prosjektering av tiltak som ligger utenfor 
Plan og bygningsloven



Hvor formelt skal 
det være?

 Hvor bør vi bli bedre?



Dette er en balanseøvelse: 

• Svært formell gjennomføring kan virke lite effektive. Skriftlig kommunikasjon gir rom for mye misforståelser

• Lite formell gjennomføring kan bli for effektivt, og man mister nyttig dokumentasjon

Kan oppstartsmøter og avklaringsmøter benyttes oftere i vanlige prosjekteringskontroller?
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Forslag til forbedringer - prosjektering



• Kontrollerende foretak må komme tidlig inn! 

• Kjør oppstartsmøte! Kommunikasjon mellom partene må opprettes for å sikre at kontrollerende henger med når tiltak settes i gang

• Befaring til riktig tid

• I utførelse avhenger alt av fremdrift. Her er man tjent med noe uformell gjennomføring, MEN vi må fortsatt dokumentere

• Kan kontrollrapportmal fra vei og bane benyttes her?
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Forslag til forbedringer - Utførelse


