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Forslag til endringer i byggesaksforskriften - Høring 

Samferdselsdepartementet viser til Kommunal- og moderniseringsdepartementets 

ekspedisjon datert 28. juni 2018 vedrørende ovenstående. 

 

Departementet merker seg at de foreslåtte endringene bl.a. har bakgrunn i fellesbrev fra 

Kommunal- og moderniseringsministeren og Samferdselsministeren til alle landets 

kommuner med oppfordring om å rydde opp i ulovlige krav ved gravetillatelser og offentlige 

anskaffelser, som ble sendt 16. februar 2018. 

 

Når det gjelder de foreslåtte endringene konkret merker Samferdselsdepartementet seg 

videre at de viktigste av disse er: 

1. Tydeliggjøring av at det ikke er tillatt å stille krav om sentral godkjenning. 

2. Tydeliggjøring av at faglig ledelse må være fast ansatt. 

3. Utvidelse av antall utdanningsnivåer – større anerkjennelse av fagskoleutdanning. 

4. Godkjenning av praksis opparbeidet før formell utdanning. 

5. Mulighet for å synliggjøre utførelseskompetanse i foretaket. 

6. Utvidet plikt til å avslå søknad om Sentral godkjenning og til å trekke tilbake Sentral 

godkjenning. 

7. Presisering av kravet til registreringsplikt. 

 

Etter departementets vurdering vil de foreslåtte endringene kunne bidra til å fjerne noen av 

praktiske utfordringer næringen har vært opptatt av. Departementet har også forelagt 

forslaget til forskriftsendringer for sine underliggende etater og tilknyttede virksomheter. Av 

disse er det kun Vegdirektoratet og Jernbanedirektoratet som pr. d.d. har uttalt seg og ingen 

av disse etatene har merknader til de foreslåtte endringene. 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Postboks 8112 Dep 
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Deres ref 

18/2434-2 

Vår ref 

18/1488-5 

Dato 

11. september 2018 

 

 



 

 

Side 2 
 

 

Samferdselsdepartementet har på bakgrunn av ovenstående ikke merknader til forslaget til 

endringer i byggesaksforskriften. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Hans Einar Nerhus (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Morten Gundersen 

seniorrådgiver 
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