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HØRINGSUTTALELSE FORENKLINGER I PBL 

 

Vi viser til høringsbrev av 28.6.2013 om forenklinger i plan- og bygningsloven 
(byggesaksdelen).  

Sweco Norge AS har en gruppe med spesialkompetanse på byggesaksrelaterte 
problemstillinger og anvender regelverket i det daglige. Gruppen består av 9 personer, hvorav 8 
er utdannede jurister. Flere av juristene har bakgrunn fra forskjellige kommuner og kjenner 
derfor forvaltningens utfordringer ved anvendelsen av regelverket. I tillegg til at vi forbereder 
byggesaker, klager og yter generell rådgivning for eiendomsutviklere, arkitekter, entreprenører 
og lignende, leies vi også ut til kommuner for å behandle byggesaker, ulovlighetssaker og 
forberede klagesaker for politisk behandling.  

Med bakgrunn i vår kompetanse, ønsker Sweco Norge AS å bidra ved høringen av forslaget til 
forenklinger.  

Oppstillingen i det følgende relaterer seg til punktene i høringsnotatet: 

3. Forslag til forenklinger 

3.1. Registreringsordningen 

Ved innføring av en registreringsordning må tiltakshaver sondre mellom ytterligere ett forhold for 
å finne ut hvilket regelverk som gjelder for tiltaket: 

1. Fritak for søknadsplikt 

2. Tiltak som behandles etter annet regelverk 

3. Registreringsplikt (nytt) 

4. Søknadsplikt uten krav til ansvarlige foretak 

5. Søknadsplikt med krav til ansvarlige foretak 
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Dersom registreringsordningen gjennomføres som varslet, mener vi at det bør gjøres en 
justering slik at man ikke får flere sondringer som skissert over. Det foreslås at man da kun 
sondrer mellom søknadspliktige tiltak, registreringspliktige tiltak og tiltak som er unntatt 
byggesaksbehandling enten som følge av sin karakter eller som følge av at tiltaket er 
tilstrekkelig vurdert etter annet regelverk.  

For søknadspliktige tiltak, kan det i stedet unntas enkelte tiltak fra krav til ansvarsrett slik som 
for bokstav m) opprettelse av ny grunneiendom. Hvilke tiltak som kan unntas, kan enten 
fremkomme av bestemmelsen selv, eller av forskrift, gitt med hjemmel i bestemmelsens siste 
ledd. 

Vi er imidlertid skeptisk til at det innføres en registreringsordning. Dette begrunner vi med 
følgende: 

Fra før opplever vi at folk flest ikke forstår forutsetningen om samsvar med plan og materielle 
krav. Selv i administrasjonen i enkelte kommuner, opplever vi at dette ikke blir fanget opp. I en 
god del kommuner er det store LNF områder hvor det finnes boligbebyggelse. I kystkommunene 
vil også mange av boligene i tillegg ligge innenfor strandsonen med byggeforbud. Mange forstår 
derfor ikke at alle tiltak vil være i strid med plan, så lenge formålet er bolig. Videre forstår ikke 
folk flest betydningen av avstandsbestemmelsene og forutsetningene om plassering av tiltak i 
forhold til reglene om unntak for søknadsplikt. 

Vår mening er derfor at registreringsordningen vil skape ytterligere uklarheter og gjøre det 
vanskeligere for folk flest å finne ut hvilken «søknadskategori» tiltaket faller inn under. Siden 
ansvaret ligger hos den enkelte, vil man risikere å komme ut for en situasjon der tiltaket blir 
ulovlig. Økt ulovlighetsoppfølgningen fra kommunens side vil skape ytterligere belastning på 
kommunenes byggesaksavdelinger, noe som vil være motsatt effekt av det som er ønskelig. 

Noen vil gjerne benytte seg av muligheten for å avholde forhåndskonferanse med kommunen 
for å få på det rene hvilke regler som gjelder for tiltaket. I slike tilfeller vil ikke lovgiver oppnå 
hensikten med å avhjelpe belastningen hos kommunen. Videre er ikke en forhåndskonferanse 
bindende og gir ikke en endelig avklaring av hvorvidt tiltaket faktisk vil falle inn under 
registreringsordningen etter at tiltaket er ferdig planlagt. Uforutsette endringer i plangrunnlaget 
og plan- og bygningslovgivningen for øvrig kan endre forutsetningene for opplysningene som 
kommer frem av forhåndskonferansen. 

Kommunen må uansett vurdere tiltaket som ønskes registrert og vil belaste kommunen 
ytterligere med saker som må være vurdert innen 3 ukers fristen for å hindre at tiltak ikke 
gjennomføres i strid med plan- og bygningslovgivningen.  

Folk flest omtaler byggesaker som byråkrati og «skjemavelde». En registreringsordning vil gi 
ytterligere et skjema som kommuner og tiltakshavere må forholde seg til. Dette mener vi vil 
skape ytterligere forvirring og frustrasjon hos innbyggerne.  

Folk flest virker mest oppgitt over saksbehandlingstiden og byråkratiet som en byggesak 
utløser. Siden registreringsordningen medfører at tiltakshaver uansett må forholde seg til 
bygningsmyndighetene og fremskaffe dokumentasjon i tiltaket, mener vi at ordningen faktisk 
ikke vil bli opplevd som en forenkling og mindre byråkratisk. Å legge til rette for en mer effektiv 
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og lik saksbehandling av søknadspliktige tiltak med kortere saksbehandlingstid mener vi bedre 
vil reparere folk flest sin opplevelse av behandlingen av byggesaker. 

Siden ansvaret for at tiltaket er i samsvar med plan og øvrige materielle krav, vil normalt 
tiltakshaver uansett ha behov for en rådgiver i tiltaket da folk flest ikke vil være i stand til å 
vurdere de krav som stilles, herunder forutsetninger som gjelder for en registreringssak. Det vil 
være stort sett samme dokumentasjon som må foreligge som i en byggesak og forskjellen for 
tiltakshaver vil være minimal ved en registreringsordning i forhold til en søknadsbehandling. Ved 
søknadsbehandlingen vil tiltakshaver få visshet om at tiltaket er i samsvar med plan og en 
trygghet for at det som gjennomføres er lovlig. Siden også bygningsmyndighetene uansett må 
vurdere saken og det gjerne allerede er avholdt forhåndskonferanse om tiltaket, kan vi ikke se 
at registreringsordningen i virkeligheten vil bli en forenkling for noen av partene. 

I mange tilfeller vil man ende opp med å konkludere med at tiltaket må omsøkes som følge av 
manglende samsvar med plan. Vi baserer her vår vurdering på vår erfaring fra kystkommunene 
rundt Bergen.  

Et stort problem ved behandling av byggesaker er utformingen av kommunens planer. Flere av 
kommunenes arealplaner og detaljplaner er utformet på en slik måte at de er vanskelige å tolke 
og slik at folk flest opplever disse som et hinder fremfor en åpning for tillatelser. Som eksempel 
kan nevnes plankravet som kommunene selv fastsetter i sine overordnete planer. Det tilhører 
sjeldenhetene at det foreligger planer som ikke medfører en dispensasjon. De mest vanlige 
dispensasjonene er dispensasjon fra plankravet, dispensasjon fra formål i plan og dispensasjon 
fra maksimal grad av utnytting. De største utfordringene knytter seg gjerne til områder som er 
regulert av eldre reguleringsplaner og der allerede gjennomført utbygging ikke er i samsvar med 
plankartet.  

Vi mener derfor at en forenkling ikke vil være mulig uten at utformingen av arealplanene i 
kommunene er bedre styrt og derigjennom sikrer et mer ensartet plangrunnlag. 

Det er en svakhet ved registreringsordningen at man ikke kan oppnå ferdigattest for tiltaket. En 
ferdigattest vil være et viktig dokument for tiltakshaver både overfor bank, forsikring og overfor 
senere erververe av eiendommen. En ferdigattest markerer slutten på en prosess som tiltaket 
har vært gjenstand for gjennom lovgivningen og representerer en trygghet for alle parter. 

3.2. Dokumentasjon og prosess 

Som ansvarlig søker i et stort antall kommuner i landet, opplever vi som departementet store 
forskjeller på krav til dokumentasjon i byggesaker. Kvalitetssikringssystemet for ansvarlig søker 
må kunne utformes på en slik måte at man ikke må ta høyde for lokale forskjeller på 
dokumentasjonsnivå utover det som fremkommer av plan-og bygningsloven med tilhørende 
forskrifter/arealplaner. Vi ser også at det det vil være vanskelig å utarbeide forskrifter som 
regulerer de ulike tiltakstypene på en slik måte at det er forutsigbart hvilket nivå som gjelder for 
tiltaket, uavhengig av lokale forskjeller. Imidlertid mener vi som departetmentet fremhever, det 
bør finnes bestemmelser som reduserer kommunens skjønn hva gjelder 
dokumentasjonsomfang slik at man får en bedre forutsigbarhet i byggesaker. 
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Imidlertid ser vi at det ikke er dokumentasjonsomfanget som er det største problemet hva 
gjelder kommunens skjønnsmessige vurdering av mangler. Ofte beror kommunens vurdering av 
om søknaden har mangler, av tolkning av arealplaner. Det er ulik kompetanse i kommunen på 
området og arealplanene tolkes ulikt av saksbehandlere i kommunen. Videre er noen av 
arealplanene uklare og medfører derfor forskjellige tolkningsalternativer. Vi opplever at 
uoversiktlige og uklare arealplaner er et det største problemet i forhold til om en søknad regnes 
som fullstendig i henhold til dokumentasjonskravet i byggesaker.  

Tidsfrist for kommunens mulighet til å be om supplerende dokumentasjon 

På departementets forespørsel om synspunkter på å innføre en tidsfrist for kommunens 
muligheter til å be om supplerende dokumentasjon og opplysninger, mener vi at hensynet bak 
forvaltningens krav om at en sak skal være godt nok opplyst før vedtak fattes, må gå foran 
behovet for å sette en tidsfrist. Det kan for eksempel tenkes at det etter søknadstidspunktet er 
gjennomført endringer i arealplaner som medfører at dokumentasjonen må oppdateres eller 
suppleres. Videre kan man kunne komme ut for det tilfellet at man først ved en grundigere 
gjennomgang når saken tas opp til behandling ser behov for tilleggsopplysninger eller 
supplerende dokumenter i saken.  Sånn sett mener vi derfor at det kan slå uheldig ut å sette 
tidsfrist for meddeling av mangler. 

3.3. Naboforhold – varsling og merknader 

Forutsetningen for den nye regelen om fritak for nabovarsling av tiltak er at tiltaket er i samsvar 
med detaljregulering. Folk flest har ikke kjennskap til og kompetanse til å vurdere innholdet i en 
plan og følgelig om tiltaket faktisk er i samsvar med plan. Til og med profesjonelle aktører har i 
mange tilfeller utfordringer med å få oversikt over innholdet i en plan og forutsetningene for et 
tiltak. For å kunne vurdere forholdet til plan, må tiltakshaver eller dens rådgiver gjerne konferere 
med kommunen. Selv da er man ikke sikret at tiltaket som omsøkes faktisk er i samsvar med 
plan, da forhåndsavklaringer med kommunen ikke er bindende. I tillegg kan man oppleve at 
tiltaket inneholder elementer som kan anses å være i samsvar med plan, men likevel være av 
en slik art at det ikke bør kunne gjennomføres av hensyn til naboene. Vi mener derfor det kan 
være uheldig å frita for nabovarsling selv om tiltaket synes å være i samsvar med plan. 

Digital varsling 

Vi ser positivt på at det innføres mulighet for digital varsling. Dette vil spare tiltakshavere for 
betydelige kostnader for rekommandert sending, reduserer papirbruken og er dermed en 
miljøvennlig løsning. 

3.4. Tidsfrist for behandling av dispensasjon fra plan 

I utgangspunktet ser vi det som en fordel at det innføres saksbehandlingsfrister for 
dispensasjonssøknader. Dette vil skape større forutsigbarhet for tiltakshaver. Imidlertid ser vi 
det at for en del kommuner vil dette kunne være problematisk i forhold til 
delegasjonsmyndigheten administrasjonen har i slike saker. I en del kommuner, må 
dispensasjonssøknader behandles i politiske organer som gjerne har møte maksimalt 1 gang i 
måneden. I ferieperioder kan det gjerne gå 2 måneder før saken kan tas opp til behandling. I 
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tillegg skal dispensasjonen på høring til statlige og regionale myndigheter og administrasjonen 
skal ha tid til å forberede saken til behandling i de politiske organer. Deretter skal gjerne selve 
byggesaken behandles innenfor den gitte tidsfristen etter at dispensasjonssøknaden er 
ferdigbehandlet. Disse kommunene må i så tilfelle enten etablere en fast praksis for 
fristforlengelse, eller gjøre en individuell vurdering fra sak til sak om tidsfristen kan overholdes 
før fristen forlenges. Intensjonen om forutsigbarhet og likhet mellom kommuner slår derfor ikke 
til. 

Skal det gjennomføres tidsfrist for dispensasjonssaker, bør tidsfristen i så fall være lenger enn 
12 uker. Den først foreslåtte 16 ukers-fristen fra Bygningsutvalget i 2005 blir en mer realistisk 
frist å kunne overholde. Ulempen er, som departementet påpeker, at man får ytterligere en frist 
å forholde seg til.  

3.5 Tidsfrister med særskilt virkning 

Departementet vil ikke endre saksbehandlingsfristen for tiltak som omsøkes i to trinn. Vi mener 
imidlertid at det ikke burde være noe i veien for at en søknad om rammetillatelse også kan 
behandles som en 3-ukers sak, så lenge vilkårene for dette ellers er oppfylt. Tiltakshavere som 
velger å søke i to trinn ønsker gjerne en avklaring av om det kan gis rammetillatelse til tiltaket 
før utførende foretak kontraheres og detaljer prosjekteres. Det skulle være unødvendig å måtte 
vente i hele 12 uker før tillatelse kan gis i tilfeller der vilkårene for 3 ukers sak ellers er oppfylt.  

3.6. Igangsetting av tiltak 

Vi anser det for viktig å innføre den rettsvirkningen at tiltakshaver kan sette i gang etter 
oversittelse av 3 ukers-fristen. Tiltakshaver planlegger vanligvis fremdrift og oppstart av tiltaket 
basert på saksbehandlingsfristen som er gitt i loven. Ved bortfall av kommunens behandling av 
søknad om ansvarsrett, vil prosessen for kommunene bli lettere ved behandling av søknad om 
igangsetting og at det dermed kan knyttes rettsvirkning til oversittelse av fristen. 

3.7. Avgrensning av klage 

Spørsmål om klagerett på registreringspliktige tiltak. 

Det kan tenkes at det oppstår situasjoner der et tiltak kan være registreringspliktig, men likevel 
vil være av en slik art at naboers interesser ikke blir ivaretatt. Eksempelvis vil et byggverk kunne 
plasseres slik at plasseringen vil være til vesentlig ulempe for naboene og innskrenke naboens 
kvaliteter på en slik måte at tiltaket ikke bør gjennomføres. Plasseringen vil fortsatt kunne være 
innenfor begrensningene i § 29-4, men likevel ikke bør godkjennes av kommunen av hensyn til 
naboene.  

Dette forsterker vårt syn om at tiltakene fortsatt skal være søknadspliktige slik at det utvilsomt 
kan gis klagerett på tiltaket.  Dette støter opp om vårt syn på at regelverket for søknadspliktige 
tiltak etter § 20-2 heller bør forenkles og differensieres enn å innføre en ny registreringsordning. 

Videre vil det nok stride mot folks rettsoppfatning at de ikke kan klage når naboen fører opp 
bygg som de selv opplever som en ulempe. Videre kan det være at nabo i større grad hadde 
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involvert seg i tidligere planarbeid hvis man var klar over konsekvensen om begrenset klagerett 
i byggesak. 

3.8. Ferdigattest for eksisterende bygg 

Sweco Norge AS har ingen kommentarer til dette punktet utover at en ser behovet for en 
klargjøring av spørsmålet om ferdigattest for tiltak omsøkt før 1.7.1997.  

3.9. Andre endringer 

3.9.1 Privatrettslige forhold 
Sweco Norge AS har ingen kommentarer til dette punktet utover at det er variabelt fokus på 
denne bestemmelsen i kommunene. Kommunene har også variabel kompetanse til å gjøre slike 
vurderinger og vår oppfatning er derfor at endringen ikke vil gi noen reell endring på dagens 
situasjon. 

3.9.2 Ansvar for oppfyllelse av tekniske krav 

Sweco Norge AS har som departementet erfart at det er store ulikheter ikke bare mellom 
kommuner men også mellom saksbehandlere i kommuner hvilket fokus det er på tekniske krav. 
Dette ser ut til å ha sammenheng med saksbehandlers bakgrunn og fokus. Grensen mellom 
anvendelsen av § 21-4 og tilsynsbestemmelsene blir i mange tilfeller uklar og saksbehandlere 
har ofte ikke en klar oppfatning av hvilket regelverk som skal anvendes.  

Sweco Norge mener derfor det blir riktig å frata kommunens vurderingsadgang slik at man 
flytter kommunens kontroll med de tekniske kravene over på tilsyn. Kommunen kan også 
benytte adgangen til å kreve uavhengig kontroll jf SAK § 14-3.  

3.9.3. Plassering av byggverk 

I dag er det en allmenn oppfatning av byggverk som ikke er søknadspliktig, strider mot 
avstandsbestemmelsene, men har fått samtykke fra nabo, at plasseringen av tiltaket ikke må 
godkjennes hos kommunen.  

Uavhengig av om registreringsordningen, er vi av den oppfatning av kommunens godkjenning 
av plasseringen bør oppheves for slike tiltak. Bestemmelsen om 1 meters avstand til 
nabogrense anser vi som fornuftig, sett hen til de tekniske kravene for avstand mellom byggverk 
vedrørende brannsikkerhet. 

Departementets forslag til endring, mener vi må gjennomføres uavhengig av om 
registreringsordningen gjennomføres. 

3.9.4. Når et lovlig tiltak skaper ulovlige forhold andre steder 

Kommenteres ikke utover at vi støtter departementets syn i saken. 

3.9.5. Skjermingsverdige bygg 

Kommenteres ikke. 
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4. Oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak 

Slik vi ser forslaget, vil endringen ikke innebære store forskjeller fra dagens system. Den reelle 
vurderingen som gjøres av foretakene som søker ansvarsrett er liten. Det er mer fokus på om 
blankettene er fylt ut riktig og har riktige vedlegg enn selve den kvalitative vurderingen. Vi 
erfarer at en stor del av foretakene som søker ansvarsrett ikke har kunnskap om 
kvalifikasjonskravene i plan- og bygningsloven og ikke har et bevisst forhold til de 
opplysningene som gis. Økt tilsyn med foretakene og at kommunene benytter anledningen til å 
kreve uavhengig kontroll utover de obligatoriske fagene, vil kunne avhjelpe dette.  

Imidlertid ser vi et behov for å bedre kompetansen hos kontrollforetakene, spesielt hva gjelder 
den generelle delen som gjelder styringssystem. Ingeniørene i kontrollforetakene har ikke god 
nok kompetanse på kravene til styringssystem og har fokus på den faglige delen. Som følge av 
dette er vi usikker på effekten av kontrollfunksjonene i anledning intensjonen om å bedre 
foretakenes styringssystemer. 

En ulempe ved at gjennomføringsplan etter høringsforslaget skal sendes inn hver gang ett nytt 
foretak erklærer ansvar vil man få en struktur i byggesaken som medfører at det vil komme 
dokumenter inn i byggesaken utenom milepælene (Ramme, IG, MB og ferdigattest). Det kreves 
mer av ansvarlig søker da gjennomføringsplanen må oppdateres hyppigere og etaten får 
hyppigere «forstyrrelser» i hverdagen.  

Utover dette har ikke Sweco Norge AS kommentarer til endringen. 

5. Tilsyn med byggevaremarkedet 

Kommenteres ikke. 

6. Overtredelsesgebyr ilagt av kommunen 

Kommenteres ikke. 

7. Krav til søknad ved etablering av utleie i del av eksisterende bolig 

Kommenteres ikke utover at vi setter pris på departementets presiseringer da temaet har vært 
gjenstand for diskusjon i flere av de kommunene som vi samarbeider med. 

 

 

 

 


