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Byggesaksforskriften (SAK10)

Veiledningstekst sist endret 23.05.18

Vis all veiledningstekst

Kapittel 11 Krav til utdanning og praksis

§ 11-1. Kvalifikasjonskrav

Krav til kvali�kasjoner skal sikre at foretak som påtar seg ansvar i byggesaker er i stand til å
gjennomføre prosjektet i samsvar med det bygningstekniske regelverket.

Det følger av pbl. § 23-3 at ansvarlige foretak skal oppfylle de krav til kvali�kasjoner som følger av
byggesaksforskriften. Oppfyllelse av kvali�kasjonskravene er vilkår for ansvarsrett i byggesak og
sentral godkjenning for ansvarsrett. Kvali�kasjonskravene er gitt i byggesaksforskriften kapittel 9, 10
og 11.

I erklæring om ansvarsrett skal foretaket bekrefte at det i tiltaket benyttes nødvendige og relevante faglige
kvali�kasjoner for å gjennomføre det aktuelle tiltaket på en forsvarlig måte slik at krav gitt i eller med
hjemmel i plan- og bygningsloven ivaretas. Ved tilsyn skal foretaket dokumentere at det oppfyller krav til
utdanning og praksis som angitt i § 11-3.

For søknad om sentral godkjenning må det dokumenteres at den formelle utdanningen og praksis er
relevant i forhold til det godkjenningsområdet det søkes godkjenning for. Faglige kvali�kasjoner
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dokumenteres gjennom organisasjonsplanen. Både web-søknad og blanketter krever opplysninger
om de ansattes utdanning og praksis i foretaket.

I søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett skal foretaket dokumentere at det har kvali�kasjoner som
er tilpasset det omsøkte godkjenningsområdet, herunder at det benyttes nødvendige og relevante faglige
kvali�kasjoner for å sikre at arbeid innenfor det omsøkte godkjenningsområdet ivaretas i samsvar med krav
gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven. Praksis kan dokumenteres ved referanseprosjekter eller på
annen måte.

For søknad om sentral godkjenning må det dokumenteres at den formelle utdanningen og praksis er
relevant i forhold til det godkjenningsområdet det søkes godkjenning for. Faglige kvali�kasjoner
dokumenteres gjennom organisasjonsplanen. Både web-søknad og blanketter krever opplysninger
om de ansattes utdanning og praksis i foretaket.

I erklæring om ansvarsrett skal foretaket bekrefte at det benyttes nødvendige og relevante faglige
kvali�kasjoner ved gjennomføring av det aktuelle tiltaket. Foretak som påtar seg ansvarsrett i
byggesak og foretak som søker sentral godkjenning skal ha faglig ledelse som oppfyller krav vil
utdanning og praksis, jf. §§ 11-2 og 11-3. Faglig ledelse må normalt være ansatt i foretaket.

Bakgrunnen for dette er at foretaket skal bekrefte at de har et fagmiljø, kunnskap og
gjennomføringsevne til å håndtere oppgaver som ligger til sine godkjenningsområder gjennom hele
godkjenningsperioden. For enkeltpersonforetak uten ansatte vil innehaver være foretakets faglige
leder og må derfor oppfylle de krav som stilles til utdanning og praksis.

For sentral godkjenning kreves det at faglig ledelse er fast ansatt i foretaket. Det er ikke tilstrekkelig at
faglig ledelse er fast ansatt i et tilknyttet foretak. Dette kravet gjelder ikke for norskregistrerte
utenlandske foretak (NUF). For slike foretak, er det faglig ledelse i det norskregistrerte foretaket
og/eller i det utenlandske foretaket som skal legges til grunn for godkjenningen.

For ansvarsrett i byggesak er det verdt å merke seg at det ikke stilles krav til at kompetansen som
benyttes i tiltakene skal være fast ansatt i foretaket. Dette fordi foretakene skal ha mulighet til å
tilpasse seg konjunktursvingninger og størrelsen på prosjekter. Foretaket kan da bruke innleid faglig
ledelse.

Krav til utdanning og praksis følger av § 11-3. Det stilles krav til formell utdanning og praksis av en viss
varighet for å kunne erklære ansvarsrett. Kravene avhenger av foretakets funksjon og arbeidenes
kompleksitet og vanskelighetsgrad.

At kompetansen faktisk benyttes i tiltaket er avgjørende for foretakets evne til å gjennomføre
byggetiltak i samsvar med regelverket. Det er ikke tilstrekkelig at foretaket har en kompetent faglig
ledelse dersom nødvendig kompetanse ikke benyttes i det konkrete byggetiltaket.

Veiledning til første og andre ledd
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Ved tilsyn skal foretaket dokumentere at relevante faglige kvali�kasjoner benyttes for å gjennomføre
oppgavene på en forsvarlig måte. Dokumentasjon for relevant utdanning kan være vitnemål som
viser relevant nivå og fagkombinasjon, fag- eller svennebrev og mesterbrev, mv. Dokumentasjon for
relevant praksis kan være referanseprosjekter, attester og tidligere godkjente ansvarsretter mv.
Dokumentasjon for oppfyllelse av krav til praksistid kan være cv som viser praksis fra tilsvarende
oppgaver av tilstrekkelig varighet. Dokumentasjonen skal være på norsk, svensk eller dansk eller være
ledsaget av en fagmessig korrekt oversettelse til ett av disse språkene, jf. § 5-5.

I søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett skal foretaket dokumentere oppfyllelse av
kvali�kasjonskravene før godkjenning. De ovenfor nevnte eksemplene på dokumentasjon vil også
være relevante som dokumentasjon for sentral godkjenning.

Ved erklæring av ansvarsrett, tilsyn med kvali�kasjonene til ansvarlig foretak og vurdering av tilbaketrekking
etter § 6-9 første ledd bokstav c, skal relevant sentral godkjenning normalt legges til grunn av kommunen.

Bestemmelsen er gitt med hjemmel i pbl. § 23-8.

Foretak som skal erklære ansvar i byggesak kan normalt gjøre dette på grunnlag av egen relevant
sentral godkjenning. Dette gjelder uavhengig av hvilke kvali�kasjonskrav som var grunnlaget for at
sentral godkjenning ble gitt. Foretak som har fått sentral godkjenning før 1. januar 2016 kan erklære
ansvar på bakgrunn av godkjenningen så lenge denne er relevant for det arbeidet som skal utføres.
Det samme gjelder foretak som har fått fornyet sentral godkjenning etter 1. januar 2016 der tidligere
regler om kvali�kasjonskrav er lagt til grunn, jf. overgangsbestemmelsen i § 20-3. For sistnevnte
foretak er det et krav om at de oppfyller kvali�kasjonskravene innen 1. juli 2020.

Kommunen skal normalt legge til grunn relevant sentral godkjenning ved tilsyn med kvali�kasjoner og
ved vurdering om å frata ansvarsrett. Det er kvali�kasjonskravene som var grunnlaget for foretakets
sentrale godkjenning, som kommunen skal vurdere.

Foretak som har fått fornyet sin sentrale godkjenning etter overgangsbestemmelsen i § 20-3 er blitt
vurdert etter kvali�kasjonskrav som gjaldt før 1. januar 2016. I slike tilfelle er det dermed disse
kvali�kasjonskravene som er grunnlaget for kommunens vurderinger.

Endringshistorikk § 11-1

23.05.18
Veiledningen til tredje ledd: Ny dato for overgangsbestemmelsen.

Veiledning til tredje ledd
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21.10.16
Veiledning til første og andre ledd: Presisering av kravet om fast ansettelse for faglig ledelse i
norskregistrerte utenlandske foretak (NUF).

15.06.16
Veiledning til første og andre ledd: Presisering av kravet til at faglig ledelse er fast ansatt i
foretaket.

01.01.16 
Veiledning endret i samsvar med forskriftsendring. Bestemmelsen er ny, men viderefører deler
av tidligere § 11-1. De funksjonsbaserte kvali�kasjonskravene i tidligere § 11-1 er erstattet av
ny §§ 11-2 og 11-3.

Se veiledningsteksten før denne endringen (pdf)

01.01.13
 Veiledning til andre ledd endret i samsvar med forskriftsendring.

Se veiledningsteksten før denne endringen (pdf)

30.03.12
 Henvisning til ikrafttreden for kontrollreglene i veiledning til tredje ledd tatt ut.

Se veiledningsteksten før denne endringen (pdf)

01.01.12
 Veiledning endret i samsvar med forskriftsendring om enhetlig begrepsbruk (kompetanse
erstattet med kvali�kasjoner). Til første ledd: Veiledning endret i samsvar med forskriftsendring
om at første ledd også omfatter lokal godkjenning. Til fjerde ledd: Veiledning endret i samsvar
med forskriftsendring om kvali�kasjonskrav for kontrollforetak. I tillegg redaksjonelle endringer.

Se veiledningsteksten før denne endringen (pdf)

01.07.11
 Ingress lagt inn. Presisering av kvali�kasjonskrav for kontrollforetak lagt inn under tredje ledd.

Se veiledningsteksten før denne endringen (pdf)
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