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Tillegg nr. 2 til tildelingsbrev for 2019 – oppfølging av Granvolden-plattformen
1. INNLEDNING
Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til tildelingsbrev, notat fra DiBK av
13. mars 2019 om prosjekt "revisjon SAK10 kap. 5 og 6" og referat fra styringsmøte
1. april 2019.
Av Granavolden-plattformen fremgår det at regjeringen blant annet vil gjennomgå
praktiseringen av krav til saksbehandling for forenklet byggesøknad, og sikre kort
saksbehandlingstid.
Departementet viser også til Prop. 99 L (2013-2014) der regjeringen i kapittel 4 "Prosess
og dokumentasjon" varsler en mulig forskriftsgjennomgang av reglene på dette
området.
2. OPPDRAG
I lys av Granavolden-plattformen gir vi DiBK oppdrag om å:



Foreta en vurdering og presisering av dokumentasjonskravene i
byggesaksforskriften kap. 5 og 6.
Bistå departementet i arbeidet med konkrete forskriftsendringer i
byggesaksforskriften.

Kost/nytte-vurderinger må inngå som en del av arbeidet.

Postadresse
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo
postmottak@kmd.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59
www.kmd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
972 417 858

Avdeling
Bolig- og
bygningsavdelingen

Saksbehandler
Nina Sundell
22 24 68 94

Formålet med arbeidet som er beskrevet i kulepunkt 1 er å sikre kort
saksbehandlingstid i kommunene i enkle saker. En søknad som inneholder all
nødvendig dokumentasjon, korter ned saksbehandlingstiden. Regelverket skal være
mer forutsigbart med hensyn til hva slags og hvor mye dokumentasjon som kreves.
Arbeidet skal også legge til rette for likebehandling og digitalisering. Dette vil føre til
rask og effektiv saksbehandling og god forutsigbarhet for alle involverte.
Formålet med arbeidet som er beskrevet i kulepunkt 2 er å gjøre det enklere for folk
flest å bygge på egen eiendom uten å måtte søke, og at kommunen skal slippe å bruke
ressurser på mindre byggesaker. Forslagene skal føre til mindre byråkrati og
regulering, samt større frihet og mer tillit og handlingsrom til enkeltmennesker.
Forslagene skal også bidra til likere praktisering av regelverket.
3. RAPPORTERING
DiBK bes om å oversende utkast til høringsnotat med forslag til endringer i
byggesaksforskriftens kapittel 5 og 6 innen 1. juni 2020.
Når det gjelder arbeidet med konkrete forskriftsendringer, ber departementet om at
direktoratet bistår i kvalitetssikringen av forslagene til endringer. Dette vil skje høsten
2019. Departementet har ansvar for å involvere DiBK i arbeidet.
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