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Overordnede tilsynsprincipper for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens mission og vision afspejler de bærende elementer for styrelsens arbejde inden for sikkerhed, grøn
transport og mobilitet/vækst på tværs af transportformerne.
Mission:
”Vi skaber attraktive rammer for byggeri og boliger samt transport på vej, bane og i luften”
Vision:

”Sikkert og grønt fremad”

Klare og gennemskuelige tilsynsprincipper skal bidrage til disse overordnede mål. Tilsynsprincipperne skal sikre, at den konkrete tilsynsaktivitet får en udformning og et omfang, som bedst muligt og på en
ensartet måde understøtter de overordnede mål.
Styrelsen skal føre tilsyn med, at gældende regler og bestemmelser
fungerer efter hensigten og efterleves. Kendetegnende for alle tilsyn
er en ensartet praksis med vægt på rollefordeling, ressourceudnyttelse, kvalitet og gennemsigtighed, proportionalitet samt effekt.
1. Rollefordeling
Styrelsens tilsynsindsats skal præcisere rollefordeling og ansvar:



Det er virksomhedernes ansvar, at gældende bestemmelser
overholdes
Styrelsen fører tilsyn med, at virksomhederne lever op til
denne forpligtelse

2. Ressourceudnyttelse
Prioritering og udvælgelse i det konkrete tilsynsarbejde skal baseres på:
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Væsentlighed




Risikovurdering – data og analyser anvendes som grundlag
for prioritering
Vurdering af virksomhedernes egen indsats (vilje, evne)

3. Kvalitet & gennemsigtighed
Når styrelsen gennemfører tilsyn, skal det i videst muligt omfang
ske gennem:





Anvendelse af anerkendte standarder og systematiske retningslinjer
Tilpasning af de konkrete tilsyn til den enkelte virksomheds
størrelse og aktiviteter
Udarbejdelse af tilsynsplaner
Åbenhed og dialog om identificerede problemstillinger

4. Proportionalitet
De handlinger, som gennemføres for at sikre overensstemmelse
med lovgivningen, skal stå i forhold til de sikkerhedsmæssige risici
og alvorligheden af den afvigelse tilsynet afdækker.
5. Effekt
Effekten af styrelsens tilsynsindsats skal være at:
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Tilsynene understøtter virksomhedens udvikling med hensyn til egen indsats og regelefterlevelse
Tilsynene bidrager til forbedring af virksomhedernes regelefterlevelse
Tilsynene giver feedback på reguleringens effekt til løbende
forbedring af det gældende regelgrundlag

