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Tillegg nr. 1 til tildelingsbrev for 2019 – gjennomføring av
yrkeskvalifikasjonsdirektivet i byggteknisk forskrift
1. INNLEDNING
Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til tildelingsbrev og tidligere
korrespondanse om gjennomføring av yrkeskvalifikasjonsdirektivet i byggteknisk
forskrift.
Periodisk sikkerhetskontrollør for heis er et lovregulert yrke, jf. yrkeskvalifikasjonsloven § 3 bokstav a). Kvalifikasjonskravene for sikkerhetskontrollørene er nærmere
regulert i kapittel 16 i byggteknisk forskrift. Ansvaret for godkjenning av den enkelte
sikkerhetskontrollør er gitt til Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), jf. § 16-2 (2).
Kunnskapsdepartementet har i brev av 4. januar 2019 gitt uttrykk for at
kvalifikasjonskravene i kapittel 16 i byggteknisk forskrift, ikke synes å være i
overensstemmelse med yrkeskvalifikasjonsloven, herunder også forskrift om
godkjenning av yrkeskvalifikasjoner. DiBK har i brev av 7. februar 2019 bekreftet dette,
og gitt uttrykk for at byggteknisk forskrift bør endres.
Departementet legger således til grunn at det er enighet om at det er behov for
endringer i kapittel 16. DiBKs forslag om å avgrense arbeidet til å ta inn informasjon i
veiledning til byggteknisk forskrift, er etter vår vurdering ikke tilstrekkelig for å ivareta
våre forpliktelser etter EØS-avtalen.
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2. OPPDRAG
Departementet gir DiBK i oppdrag å utarbeide forslag til endringer i kapittel 16 i
byggteknisk forskrift med sikte på å bringe regelverket i tråd med yrkeskvalifikasjonslovgivningen. Departementet gjør for ordens skyld oppmerksom på at det ved
endringer i kapittel 16 er mulig å benytte henvisninger til yrkeskvalifikasjonsloven og
forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner. Vi viser i den forbindelse til bl.a.
trafikkopplæringsforskriften, hvor denne teknikken er benyttet.
3. RAPPORTERING
Vi ber om at DiBK sender over forslag til endringer i byggteknisk forskrift innen
12. april 2019.

Med hilsen

Karen Marie Glad Visnes (e.f.)
avdelingsdirektør
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