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Høringsuttalelse  til forskrift  om identitetskort  på bygge- og  anleggsplasser

Statens bygningstekniske etat forvalter ordningen med sentral godkjenning av foretak for
ansvarsrett etter plan- og bygningslovgivningen, mens kommunene gir lokal godkjenning i den
enkelte byggesak. Ansvarsrettene er inndelt i funksjonene ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende,
ansvarlig utførende, ansvarlig kontrollerende av prosjektering og ansvarlig kontrollerende av
utførelse, jfr. plan- og bygningsloven § 93b nr. 1. Oppgavene knyttet til byggetiltak er inndelt i
tiltaksklasser basert på vanskelighetsgrad og mulige konsekvenser av feil og mangler, jfr. forskrift
om godkjenning av foretak for ansvarsrett (GOF) kap. IV. Foretakene gis sentral eller lokal
godkjenning på bakgrunn av dokumenterte opplysninger om ledelsens utdannelse og erfaring innen
det aktuelle ansvarsområde og den aktuelle tiltaksklasse. Personlig ansvarsrett kan gis i særlige
tilfelle, jfr. plan- og bygningsloven § 93b, nr. 3, 2. ledd.

Den tidligere kommunale bygningskontrollen ble avviklet i 1997 og erstattet med tilsyn. Etter plan-
og bygningsloven § 10-1 skal kommunene føre tilsyn med at plan- og bygningslovgivningen
overholdes. Tilsyn føres på ethvert stadium av saken, også på bygge- og anleggsplass (i
utførelsesfasen). En betydelig del av kommunenes tilsyn gjennomføres overfor foretak godkjent for
ansvarsrett innenfor ovennevnte funksjoner/ansvarsområder

Det ansvarlige foretak er forpliktet til å la arbeidet utføre i samsvar med byggetillatelsen og
underliggende dokumentasjon, og slik at øvrige krav gitt i og i medhold av plan- og bygningsloven
oppfylles.

Det forekommer likevel feil og avvik i bygge-/utførelsesfasen, med bygninger av dårlig kvalitet
som resultat. Det kan ikke utelukkes at feil og mangler ved anlegg og byggverk i noen grad kan
skyldes foretakenes bruk av arbeidskraft som ikke har de kvalifikasjoner som kreves for å utføre
arbeidet riktig.

På denne bakgrunn er det utvilsomt behov for tiltak som bidrar til å øke seriøsiteten i bygge- og
anleggsbransjen.

Den foreslåtte ordning med enhetlige identitetskort vil gi bygningsmyndighetene mulighet til å føre
et mer effektivt tilsyn med at arbeidene faktisk utføres av personer ansatt i eller engasjert av det
ansvarlige foretaket. Basert på forutsetningen om at feil ved anlegg og byggverk dels kan skyldes
bruk av tilfeldig eller ukvalifisert arbeidskraft i utførelsesfasen, vil innføring av identitetskort kunne
medvirke til å redusere forekomsten av feil.
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Statens bygningstekniske etat er av den oppfatning at forskriften vil være et viktig virkemiddel til å
fremme seriøsitet i bransjen og bevisstgjøre ansvarshavende etter plan- og bygningsloven i forhold
til kun å benytte kvalifisert arbeidskraft på ethvert trinn i bygge- og anleggsprosessen.
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