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HØRINGSSVAR. ENDRINGER I BYGGESAKSFORSKRIFTEN. OPPRETTELSE AV ET 
SERIØSITETSREGISTER 

Det vises til høringsdokumenter datert 29. juni 2017. Forslaget innebærer opprettelsen av et 
frivillig seriøsitetsregister i tilknytning til ordningen med sentral godkjenning av foretak.  
 
Det nye registeret skal supplere sentral godkjenning, og kunne brukes av foretak som prosjekterer 
og utfører bygge- og anleggstiltak, men som ikke skal ha ansvar i byggesak etter pbl. Bl.a. vil 
foretak som opererer i ROT-markedet være i målgruppen for registrering. 
 
Nelfo er en landsforening i NHO med 1600 medlemsbedrifter som leverer elektriske 
installasjoner, heis og løfteinnretninger, automatisering og integrasjoner i bygg, infrastruktur og 
industri. Nelfo har tidligere vært positive til registrering av seriøsitetsopplysninger i tilknytning til 
sentral godkjenning, gitt at dette løses med automatisert datafangst mellom offentlige instanser. 
Nelfo er aktive i BAE-næringens ekspertutvalg og andre viktige samarbeid under paraplyen 
"Enkelt å være seriøs". 
 
Våre kommentarer til forslagene i høringsnotatet er som følger:  

 
1. Vi støtter opprettelsen av et frivillig seriøsitetsregister. Forutsetning er at innhentingen av 

opplysningene skjer med informasjonsdeling mellom kvalitetssikrede offentlige registre, og 
ikke medfører økt byråkratisering og merarbeid for foretakene. 
  

2. I tillegg til de angitte opplysninger og registre (Enhetsregister, mva, skatt, a-giveravgift) 
mener vi opplysning om foretaket er godkjent lærebedrift må tas inn. Det vil understøtte 
andre og viktige satsinger i regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet. 

 
3. For foretak i næringskode 43.210 Elektrisk installasjonsarbeid må det være en absolutt 

forutsetning for oppføring i seriøsitetsregisteret at foretaket er registrert i Elvirksomhets-
registeret hos DSB. Datautveksling/-sjekk ligger til rette mot Elvirksomhetsregisteret og må 
realiseres allerede ved opprettelsen av seriøsitetsregisteret. 

 
4. Departementet spør i høringsnotatet om synspunkter til at foretakene selv skal kunne legge 

inn kvalifikasjoner i registeret (CVer, vitnemål og lignende). Det kan vi ikke støtte. For å 
ivareta registerets troverdighet mener vi registeret kun skal ha bekreftede opplysninger fra 
offentlige registre. Vi mener at departementet derimot må følge opp BAE-næringens felles 
krav om etablering av et nasjonalt kvalifikasjonsregister (jf. "Enkelt å være seriøs" – modul 
2). 



 

 

 
 

5. Vi savner at høringsnotatet er tydeligere på incentiver for å sikre oppslutning. Vi mener at et 
viktig incentiv for økt oppslutning vil være å sikre at det offentlige seriøsitetsregisteret har 
et innhold og en kvalitet som gjør overflødig de mange markedsbaserte prekvalifiserings-
portalene. Dette vil medføre betydelig forenkling for de seriøse foretakene.  
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