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Opphevet

Tittel: Forskrift om organisering av den sentrale godkjenningsordningen for foretak for ansvarsrett

Forskrift om organisering av den sentrale godkjenningsordningen for foretak for ansvarsrett.

Fastsatt av Kommunal- og arbeidsdepartementet den 13. mars 1997 med hjemmel i plan- og
bygningsloven §§ 6 og 98 a.

Nyere utgave se: Forskrift om organisering av den sentrale godkjenningsordning
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Forskriftens innhold

§ 1 Den sentrale godkjenningsordningen
Den sentrale godkjenningsordningen består av godkjenningsnemnd, jf. §§ 2 og 3, fagråd, jf. § 6 og
sekretariat, jf. § 7.

§ 2 Godkjenningsnemnda for sentral godkjenning
Godkjenningsnemnda er sentral godkjenningsmyndighet etter plan- og bygningsloven § 98 a og
forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett av 22. januar 1997, heretter benevnt
godkjenningsforskriften.

Godkjenningsnemnda behandler saker om sentral godkjenning, fornyelse og tilbaketrekking av
sentral godkjenning i medhold av plan- og bygningsloven og godkjenningsforskriften.

§ 3 Godkjenningsnemndas sammensetning og funksjonstid
Godkjenningsnemnda skal bestå av totalt syv medlemmer. Nemndas leder skal være jurist. Fire av
nemndas medlemmer skal representere utøvere innen bygge- og anleggsbransjen etter fordeling
som fremgår av annet ledd, to medlemmer skal representere brukerinteresser og offentlige
interesser. Det skal oppnevnes personlig varamedlemmer. Medlemmer og varamedlemmer
oppnevnes av Kommunal- og arbeidsdepartementet etter forslag fra berørte bransje- og
brukerinteresser.

Det oppnevnes medlemmer med varamedlemmer med tilknytning til hver av følgende kategorier
utøvere av ansvarsrett:

1.Prosjekterende, kontrollerende og søkende ansvarsretthavere (1 medlem)

2.Utførende bygg og anlegg (2 medlemmer)

3.Utførende tekniske installasjoner (1 medlem)

Godkjenningsnemnda er vedtaksfør når fem medlemmer er til stede. Sakene avgjøres ved
alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

Funksjonstiden for godkjenningsnemndas medlemmer og varamedlemmer er fire år. Medlemmer
og varamedlemmer kan gjenoppnevnes for ytterligere en periode.

§ 4 Godkjenningsnemndas behandling av saker om sentral
godkjenning av utøvere for ansvarsrett

Godkjenningsnemnda avgjør saker om sentral godkjenning av ansvarsrett som ikke avgjøres av
sekretariatet etter § 7 fjerde ledd.
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Sakene avgjøres uten ugrunnet opphold og i medhold av godkjenningsforskriften og denne
forskrift.

Godkjenningsnemnda kan delegere avgjørelsesmyndighet til sekretariatet, jf. § 7.

Godkjenningsnemnda kan i samråd med sekretariatet innhente sakkyndig uttalelse i enkeltsaker om
sentral godkjenning.

§ 5 Klage over vedtak om sentral godkjenning
Departementet er klageinstans for enkeltvedtak om sentral godkjenning truffet av
godkjenningsnemnda eller sekretariatet etter plan- og bygningsloven § 98 a,
godkjenningsforskriften og denne forskrift.

§ 6 Fagrådet for den sentrale godkjenningsordningen
Det opprettes et fagråd for den sentrale godkjenningsordningen (fagrådet).

Fagrådet skal være et faglig konsultativt organ som behandler generelle saker. Fagrådet skal holde
godkjenningsnemnda og sekretariatet orientert om den nasjonale og internasjonale faglige utvikling
av betydning for godkjenningsnemndas virksomhet.

Fagrådet skal fungere som kontaktorgan mellom offentlige instanser og bransje-, bruker- og
næringsinteresser innen ansvarsrett.

Fagrådet skal i tillegg gi departementet råd når rådet blir bedt om det.

Fagrådets medlemmer oppnevnes av Kommunal- og arbeidsdepartementet etter forslag fra berørte
bransje- og brukerinteresser samt myndigheter. Fagrådet utpeker selv en leder blant medlemmene.

Funksjonstiden for fagrådets medlemmer er tre år, med mulighet for gjenoppnevning ytterligere en
periode.

Fagrådet skal ikke uttale seg i enkeltsaker.

§ 7 Sekretariatet for sentral godkjenning
Det opprettes et sekretariat for den sentrale godkjenningsordningen.

Sekretariatet forbereder søknadsbehandlingen og utarbeider innstillinger til enkeltvedtak.
Sekretariatet kan innhente sakkyndig bistand ved uttalelse fra særskilt fagkyndig når det mener det
er påkrevet.

Sekretariatet tilrettelegger sakene for godkjenningsnemnda, fagrådet og departementet, og er
underlagt instruksjonsmyndighet fra disse i deres respektive saker. Sekretariatet forestår den
daglige drift av den sentrale godkjenningsordningen, herunder administrasjon, regnskapsførsel og
innkreving av gebyr for sentral godkjenning, jf. godkjenningsforskriften.

Sekretariatet avgjør saker der det er tillagt avgjørelsesmyndighet, jf. § 4 i denne forskrift.

Sekretariatet administrerer registeret over foretak med sentral godkjenning, jf.
godkjenningsforskriften § 29.

Sekretariatet kan gi veiledning til kommuner og andre brukere av ordningen om godkjenning.
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§ 8 Ikrafttreden mm
Denne forskrift trer i kraft 1. april 1997.

Tre av medlemmene med varamedlemmer i godkjenningsnemnda, jf. § 3, oppnevnes kun for to år i
den første perioden.
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