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Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 2. februar 2013 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og 
byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 22-5, § 23-8 og § 24-2.

I
I forskrift 26. mars 2010 nr. 488 om byggesak (byggesaksforskriften) gjøres følgende endringer:

§ 9-1 tredje ledd skal lyde:

Sentral godkjenning for ansvarsrett er frivillig for ansvarlig søker, prosjekterende, utførende og 
kontrollerende.

§ 9-1 fjerde ledd oppheves.

§ 9-1 nåværende femte og sjette ledd blir fjerde og femte ledd.

§ 14-7 tredje ledd nåværende bokstav e blir bokstav d.

§ 14-7 fjerde ledd nåværende bokstav e blir bokstav d.

§ 14-7 siste ledd skal lyde:

Kontrollen av prosjekteringen etter tredje ledd bokstav b og c og utførelsen etter fjerde ledd bokstav b, skal 
tilpasses den dokumenterte kvalitetssikringen. Ved godt gjennomført og dokumentert kvalitetssikring, kan 
kontrollen av prosjekteringen og utførelsen forenkles.

§ 14-10 skal lyde:

Der det etter denne forskrift § 20-2 første ledd tredje punktum er gitt sentral godkjenning for ansvarlig 
kontrollerende, kan godkjenningen søkes forlenget med varighet frem til 1. januar 2014.

§ 19-4 skal lyde:

Før pålegg etter § 19-5 gis, skal eier eller den ansvarlige gis varsel på minst 3 uker til å uttale seg. I varselet 
skal det fremgå hvilke forhold pålegget vil inneholde og hvordan pålegget skal etterkommes.

§ 19-6 skal lyde:

Hvis det er fare for at bygning som nevnt i § 19-1 kan bli skadet ved brann, hærverk eller lignende, eller 
forfallet av slike eller andre grunner er kommet så langt at bygningen ikke kan reddes dersom det ikke gripes 
inn umiddelbart, kan kommunen gi eier eller den ansvarlige pålegg om umiddelbare sikringstiltak for å avverge 
skade eller ytterligere forfall. Slikt pålegg kan gis uten forhåndsvarsel.

II
Endringene trer i kraft straks.
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