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Høringsuttalelse - forslag til endringer i byggesaksforskriften (sentral 

godkjenning)  
 

Det vises til departementet brev av 28. juni 2018 med forslag til endringer i byggesaksforskriften knyttet 

til den sentrale godkjenningen. 

 

KS støtter forslaget til endringer.  

Generelt vil forslaget innebære en tydelig forbedring av den sentrale godkjenningsordningen. Det er 

særlig positivt at det foreslås å koble faglig ledelse sterkere mot foretaket som søker sentral godkjenning 

ved at denne må være ansatt i foretaket for at foretaket skal få sentral godkjenning. Det er viktig å sikre at 

faglig ledelse ikke bare har formelle kvalifikasjoner i orden men også har reell innflytelse på arbeidet.  

 

Det er positivt at det åpnes for en mulighet for at foretaket som søker sentral godkjenning også gis 

mulighet for å synliggjøre opplysninger om ansattes kompetanse. Det er uklart hvilken betydning det vil 

ha dersom ansatte slutter og foretaket står uten den kompetansen som er oppgitt på godkjenningsbrevet. 

KS ber departementet vurdere om det skal ha noen konsekvenser og eventuelt hvilke konsekvenser det 

kan/skal ha. 

 

KS mener også det er positivt at det lempes på kravene til relevant praksis før endt utdanning i 

motsetning til dagens regler som krever at praksis må ha vært gjennomført etter endt utdanning. 

Praksisen kan være den samme både før og etter endt utdanning og da er det naturlig at praksisen får 

betydning uavhengig av om det er opparbeidet før eller etter endt utdanning.  
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