
Fra: ByggConsult [mailto:post@byggconsult.no]  
Sendt: 20. august 2013 19:15 
Til: post@dibk.no 

Emne: Høring- forenklinger i plan- og bygningsloven (byggesaksdelen) 

 

Plan- og bygningslovens lovtekst 
GJELDENDE LOVTEKST 

§ 23-7. Ansvarlig kontrollerende 

       Ansvarlig kontrollerende skal være uavhengig av det foretaket som utfører arbeidet 
som kontrolleres. [Ansvarlig kontrollerende skal ha sentral godkjenning etter § 22-1.]1 

       Ansvarlig kontrollerende for prosjekteringen har ansvar for å kontrollere at 
prosjekteringsgrunnlaget og de prosjekterte løsninger som er utarbeidet for tiltaket, er 
dokumentert og i samsvar med krav og tillatelser gitt i eller i medhold av denne lov. 

       Ansvarlig kontrollerende for utførelsen har ansvar for å kontrollere at det foreligger 
tilstrekkelig prosjektert grunnlag for utførelsen, at utførelsen er dokumentert å være i 
samsvar med krav og tillatelser gitt i eller i medhold av denne lov, og at utførelsen er i 
samsvar med prosjekteringsgrunnlaget. 

FORSLAG TIL NY LOVTEKST 

§ 23-7. Ansvarlig kontrollerende 

       Ansvarlig kontrollerende skal være uavhengig av det foretaket som utfører arbeidet 
som kontrolleres. [Ansvarlig kontrollerende skal ha sentral godkjenning etter § 22-1.]1 

       Ansvarlig kontrollerende for prosjekteringen har ansvar for å kontrollere at 
prosjekteringsgrunnlaget og de prosjekterte løsninger som er utarbeidet for tiltaket, er 
dokumentert og i samsvar med krav og tillatelser gitt i eller i medhold av denne lov. 

       Ansvarlig kontrollerende for utførelsen har ansvar for å kontrollere at det foreligger 
tilstrekkelig prosjektert grunnlag for utførelsen, at utførelsen er dokumentert å være i 
samsvar med krav og tillatelser gitt i eller i medhold av denne lov, og at utførelsen er i 
samsvar med prosjekteringsgrunnlaget. 

       Ansvarlig kontrollerende for utførelsen kan være samme foretak som ansvarlig 
prosjekterende når prosjekteringsgrunnlaget og de prosjekterte løsninger er kontrollert 
av et uavhengig foretak. 
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Rolf Lindstad  
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