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Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 13. desember 1999 med hjemmel i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 § 6,
jf. kap. XVI.

I
I forskrift av 22. januar 1997 nr. 35 om godkjenning av foretak for ansvarsrett, gjøres følgende endringer:
Ny § 5a skal lyde:
§ 5a. Fastsetting av blanketter
Departementet kan fastsette blanketter til bruk ved søknad om lokal eller sentral godkjenning av foretak.
Blankett fastsatt av departementet kan kreves brukt.
§ 6 første ledd skal lyde:
Foretak som søker godkjenning for ansvarsrett skal ha et styringssystem som er nødvendig for å sikre
etterlevelse av krav som er fastsatt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Systemet skal i innhold og
omfang være tilpasset godkjenningsområdet. Systemet skal blant annet omfatte:
a. organisasjonsplan, som viser ansvars- og oppgavefordeling, prosjektorganisering og fordeling av
kvalifikasjonene blant foretakets faglige ledere samt hvordan foretaket sikrer at oppgaveløsning skjer på
kvalifisert måte. Det skal fremgå i hvilken grad foretaket må benytte tilknytning av andre kvalifiserte
foretak eller personer for å oppfylle plan- og bygningslovgivningen
b. identifikasjon av gjeldende krav i plan- og bygningslovgivningen for gjennomføringen av oppdrag
c. system for å identifisere, rette opp og hindre gjentagelse av avvik
d. styring av dokumenter.
§ 7 skal lyde:
§ 7. System for kunnskaper om plan- og bygningslovgivningen
Foretaket skal ha system som sikrer at foretakets personell har nødvendige kunnskaper om plan- og
bygningslovgivningen relatert til foretakets godkjenningsområde.
§ 9 skal lyde:
1. Foretak eller andre som søker godkjenning skal avgi egenerklæring som viser hvordan kravene er ivaretatt.
2. Kommunen kan føre tilsyn med oppfyllelse av systemkravene. Systemet skal være tilgjengelig for
kommunen på forlangende. Ved sentral godkjenning skal systemet også være tilgjengelig for den sentrale
godkjenningsnemnda, klagenemnda og sekretariatet på forlangende.
§ 11 nr. 1 skal lyde:
1. Foretakets faglige ledere skal oppfylle krav til relevant utdanning og praksis inndelt etter foretaksklasse og
funksjon etter tabellen nedenfor.
Kvalifiserer i
Funksjon som ansvarlig i henhold til § 5 Utdanning i henhold Arbeidspraksis i
(tiltaksklasse/foretaks nr. 2
til nivå i § 10
antall år
klasse)
1
Søker
b)
4
1
Prosjekterende
b)
4
1
Kontrollerende for prosjekteringen
b)
4
1
Utførende
a)
2
1
Kontrollerende for utførelsen
a)
2
1
Samordner for utførelsen
a)
5
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2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3

Søker
Prosjekterende
Kontrollerende for prosjekteringen
Utførende
Kontrollerende for utførelsen
Samordner for utførelsen
Søker
Prosjekterende
Kontrollerende for prosjekteringen
Utførende
Kontrollerende for utførelsen
Samordner for utførelsen

b)
c)
c)
b)
b)
b)
d)
d)
d)
c)
c)
c)

6
6
6
3
3
5
8
8
8
5
5
8

a. For ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 og 2 kreves erfaring fra utførelse, prosjektering eller kontroll, og
praksis fra utforming av søknad med underlag for tiltak i samme eller høyere klasse. For ansvarlig
søker i tiltaksklasse 3 kreves prosjekteringspraksis og praksis fra utforming av søknad med underlag
for tiltak i samme klasse. Der det anses forsvarlig, kan prosjekteringslederpraksis helt eller delvis
erstatte prosjekteringspraksis.
b. For ansvarlig samordner for utførelsen kreves det i tillegg til praksis som utførende også praksis fra
prosjektledelse, byggeledelse, byggeplassledelse, anleggsledelse eller samordning fra tiltak i samme
eller høyere klasse. Der det anses forsvarlig, kan erfaring fra ledelsesoppgaver som nevnt erstatte
kravet til utførelseserfaring.
c. For ansvarlig kontrollerende for prosjekteringen eller utførelsen kreves samme utdanning og praksis
som henholdsvis prosjekterende eller utførende i samme eller høyere klasse. I tillegg til praksis som
prosjekterende eller utførende kreves praksis fra henholdsvis prosjekterings- eller utførelseskontroll.
Der det anses forsvarlig, kan omfattende kontrollerfaring erstatte kravet til prosjekterings- eller
utførelseserfaring.
§ 11 nr. 3 skal lyde:
3. Ved vurdering av relevant praksis skal det legges vekt på hvor oppdatert praksisen er, praksisens varighet,
tilknytning til godkjenningsområdet og om den har vært forsvarlig gjennomført.
§ 11 nr. 5 skal lyde:
5. Arbeidspraksis kan dokumenteres ved referanseprosjekter, bekreftet kopi av attest e.l. fra arbeidsgiver
eller på annen måte.
§ 16 nr. 1 nytt annet punktum skal lyde:
Kravet om godkjenning gjelder likevel ikke der slikt krav er åpenbart unødvendig.
§ 16 nr. 2 første punktum skal lyde:
Godkjenning gis til foretak mv. som dokumenterer at det tilfredsstiller kravene for godkjenning i denne
forskrift.
§ 16 nr. 5 siste punktum skal lyde:
For øvrig skal sentral godkjenning normalt legges til grunn uten ytterligere vurdering.
§ 17 nr. 2 første punktum skal lyde:
Kommunen kan godkjenne person for funksjonen som ansvarlig utførende i tiltaksklasse 1 til bolig- eller
fritidsbygning til eget bruk, uten hensyn til kravene i kap. II og kap. III i denne forskrift, forutsatt at personen
sannsynliggjør at arbeidet vil bli utført i samsvar med plan- og bygningslovgivningen.
§ 20 overskriften skal lyde:
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Tilbaketrekking av lokal godkjenning
§ 20 nr. 2 og 3 skal lyde:
2. Før vedtak om tilbaketrekking fattes, skal varsel være gitt med frist til å uttale seg. Tiltakshaver skal
underrettes om varselet og tilbaketrekkingen.
3. Kommunen og fylkesmannen skal rapportere vedtak om tilbaketrekking av lokal godkjenning til
sekretariatet for den sentrale godkjenningsordningen. Det samme gjelder advarsel kommunen gir
foretaket. Slik underretning gis selv om foretaket ikke har sentral godkjenning.
§ 22 første ledd skal lyde:
Sentral godkjenning er et frivillig hjelpemiddel for dokumentasjon av oppfyllelse av kvalifikasjonskravene
etter denne forskrift og skal normalt legges til grunn ved lokal godkjenning uten ytterligere vurdering.
§ 23 nr. 1 nytt annet punktum skal lyde:
Ved søknad om fornyelse kan den sentrale godkjenningsnemnda foreta en ny vurdering, der det også legges
vekt på tidligere mottatt dokumentasjon.
§ 23 nr. 2 første punktum skal lyde:
Foretak med sentral godkjenning som ønsker å opprettholde godkjenningen, plikter å melde fra til
godkjenningsordningen innen to måneder før utløpet av godkjenningsperioden om fortsatt oppfyllelse av
vilkårene for godkjenning.
§ 24 nr. 1 første punktum skal lyde:
Søknad fra foretak om sentral godkjenning sendes skriftlig til Godkjenningsordningen.
§ 24 nr. 3 oppheves.
§ 27 overskriften skal lyde:
Tilbaketrekking av sentral godkjenning
§ 27 nr. 2 skal lyde:
2. Godkjenningen faller bort dersom gebyr ikke er innbetalt i rett tid. Før dette skjer skal foretaket gis varsel
med frist til å betale.
§ 27 nr. 4 første punktum skal lyde:
Før det treffes vedtak om tilbaketrekking, skal foretaket gis varsel med frist til å uttale seg.
§ 29 nr. 1 c andre punktum oppheves.

II
Endringene trer i kraft 1. januar 2000.
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