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ENDRINGER I BYGGESAKSFORSKRIFTEN (SAK) VEDRØRENDE KRAV TIL SENTRAL 

GODKJENNING – HØRINGSSVAR BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING – UTDYPENDE 

SVAR VEDRØRENDE GODKJENNINGSOMRÅDER 
 

Vi viser til høringsbrev og høringsnotat av 1. juli 2015, og til vårt høringssvar av 29. september. 

 

Del IV Godkjenningsområder i høringsnotatet fra departementet 

BNL vil i dette brevet beskrive hvilke prinsipper vi mener godkjenningsområdene kan utformes etter.  

 

Prinsipper som etter BNLs oppfatning bør ligge til grunn for utforming av godkjenningsområder: 

 

Det erfares at dagens godkjenningsområder ikke i tilstrekkelig grad samsvarer med de enkelte 

utdanninger. BNL ønsker derfor at prinsippene nedenfor skal legges til grunn for utformingen av 

godkjenningsområdene. I dette svaret tar vi for oss fagutdanninger, men prinsippene bør kunne 

gjelde utdanninger også for de som prosjekterer tiltak og de som søker om tiltak.  

 

1. Ett godkjenningsområde må følge ett fags læreplan.  

 

Læreplaner i fagutdanningen er fastsatt i forskrift av Utdanningsdirektoratet (Udir), etter 

delegert myndighet fra Kunnskapsdepartementet (KD). Læreplaner for fagskoleutdanning 

godkjennes av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT), som også er direktorat 

under KD. Høyskoler og universiteter har normalt institusjonsgodkjenning fra NOKUT, dvs. at 

de fastsetter egne læreplaner etter denne godkjenningen. Det vil si at alle læreplaner i 

utdanning er direkte eller indirekte godkjent av utdanningsmyndighetene.  

 

De enkelte godkjenningsområdene, dvs. områder foretaket arbeider innenfor, danner i sum 

foretakets samlede kompetanse.  

 

Når kvalifikasjonen tar utgangspunkt i de enkelte læreplaner er det ikke nødvendig å etablere 
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egne godkjenningsområder for hele eller deler av produksjonen, for eksempel antikvariske 

arbeider.  

 

2. Overordnet ansvar gjelder for alle arbeider ut over eget fagområde.  

 

Her er det system- og styringskompetanse som er det avgjørende. Denne kompetansen er 

ikke en del av fagutdanningen. Kompetansen oppnås gjennom videreutdanning, så som 

mesterutdanningen (for bygg- og anleggsfag) og fagskoleutdanning (bygg- og anleggsfag) 

eller relevant ingeniørutdanning. 

 

I rapporten Enkelt å være seriøs ble det fra ekspertutvalget sterkt målført at bygge- og 

anleggsnæringen må bygge på kvalifikasjoner i alle ledd i prosjektering og utførelse. BNL er fornøyd 

med at dette nå løftes fra veileder til forskrift. Det er derfor viktig at godkjenningsområdene er 

entydige og enkle å forholde seg til, både for næringen og myndighetene.  

 

I og med at læreplanene i fagutdanningen er forskrift, vil det ligge stor forenkling i at et 

godkjenningsområde følger læreplanen for et lærefag. Da vil den ene myndigheten kunne forholde 

seg til den andre myndighetens forskrift. Det vil si at Dibk – sentral godkjenning kan forholde seg til 

Utdanningsdirektoratet.  

 

Det er videre viktig at godkjenning er ikke-diskriminerende overfor utenlandske foretak. Her viser vi 

til at det er under arbeid, i samarbeid med blant andre BNL, å utvikle et system for verifisering og 

godkjenning av utenlandsk fagutdanning, i regi av NOKUT og KD. I systemet det legges opp til at 

NOKUT vil ha ansvar for verifisering av den enkelte skole og dokumentenes ekthet, mens de faglige 

rådene vil ha ansvar for å vurdere det faglige innholdet i utdanningen. Videre vil det være NOKUT 

som fatter enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Vedtaket vil da kunne påklages til en uavhengig 

klageinstans. Systemet det legges opp til svarer til det systemet som NOKUT benytter i dag i 

forbindelse med verifisering og godkjenning av høyere utdanning fra utlandet. 

 

Gjennom et slikt vedtak vil sentral godkjenning også her kunne forholde seg til annen offentlig 

myndighet, dvs. NOKUT, og man behøver ikke å utføre egen saksbehandling. 

 
BNL ber departementet om at de to beskrevne prinsippene i punkt 1 og 2 legges til grunn for 
utforming av de fremtidige godkjenningsområdene.  
 
BNL gjør departementet oppmerksom på at Byggmesterforbundet vurderer å sende ytterligere 
kommentarer til godkjenningsområdene.  
 
 

Vennlig hilsen  

Byggenæringens Landsforening 

 
  

Jon Sandnes  

Administrerende direktør 


