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Høringsuttalelse - Endringer i byggesaksforskriften - Nye krav til sentralt
godkjente foretak mv.

Det vises til høringsbrevet datert 1.juli og høringsnotatet om endringer i
byggesaksforskriften.

De foreslåtte endringene gjelder hovedsakelig seriøsitetskrav for foretak som ønsker sentral
godkjenning for ansvarsrett. Det foreslås at det skal innhentes opplysninger om skatte- og
avgiftsbetaling, antall ansatte, om foretaket er godkjent opplæringsbedrift og om foretakets
forsikringer.

Datatils nets merknader
Innledningsvis vil vi påpekt at Datatilsynet ikke har innvendinger mot at de aktuelle
opplysningene hentes inn og benyttes til det angitte formålet. Vi vil likevel knytte noen
merknader til forslaget. I høringsnotatet legges det til grunn at opplysninger om
enkeltmannsforetak er personopplysninger og at behandling av disse opplysningene derfor vil
være underlagt personopplysningsloven. Som det også bemerkes i høringsnotatet krever
behandling av personopplysninger et såkalt behandlingsgrunnlag. Det legges opp til at de
forslåtte bestemmelsene i forskriften vil kunne tjene som behandlingsgrunnlag, jf.
personopplysningsloven § 8 der det fremgår at hjemmel i lov vil være et gyldig rettslig
grunnlag.

I forslagets § 13-la tredje ledd er det likevel foreslått at foretak som søker godkjenning må gi
sitt samtykke til at informasjon hentes inn. I personopplysningsloven § 2 nummer 7 er
samtykke definert som en frivillig, uttrykkelig og informert erklæring. Selv om
personopplysningsloven retter seg mot individers samtykker må dette sees på som et uttrykk
for et generelt prinsipp for hva et samtykke skal bestå av.

I kravet om frivillighet ligger det naturligvis en forutsetning om at man ikke er nødt til å avgi
slik erklæring. Det kan heller ikke være ulemper forbundet med ikke å avgi sitt samtykke, noe
det åpenbart vil være i denne sammenheng.
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Datatilsynet vil derfor anbefale at man ikke baserer innhentingen av opplysninger på et
samtykke men hjemler innhentingen direkte i forskrift. Dette er likevel ikke til hinder for at
det stilles som en forutsetning at foretaket gir sin fullmakt til at taushetsbelagte opplysninger
kan utleveres til den myndighet som behandler søknader om godkjenning
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