
§ 19-2. Overgangsbestemmelser§ 19-2. Overgangsbestemmelser
(1) Der det etter tidligere bestemmelse § 23 i forskrift for godkjenning av foretak for ansvarsrett er gitt sentral godkjenning for
ansvarlig søker, prosjekterende og utførende for tre år, gjøres godkjenningen gyldig etter § 13-4 inntil godkjenningen utløper.
Der det etter tidligere bestemmelse § 23 i forskrift for godkjenning av foretak for ansvarsrett er gitt sentral godkjenning for
ansvarlig kontrollerende, gjøres godkjenningen gyldig etter § 13-4 i inntil ett år. Dersom foretaket ønsker en ny vurdering av
godkjenningen før godkjenningsperioden løper ut, skal den nye godkjenning kun gjelde ut den opprinnelige
godkjenningsperioden.

(2) Ved forskriftens ikrafttreden utnevnes et nytt medlem i den sittende Klagenemnda for sentral godkjenning som representant
for gruppen kontrollerende. Den første oppnevnte representanten for gruppen kontrollerende har funksjonstid i tre og et halvt år.

VeiledningVeiledning

Til første leddTil første ledd
For gitte sentrale godkjenninger som ansvarlig søker, prosjekterende og utførende gjelder det en overgangsordning på inntil 3 år,
hvor godkjenningene gjelder for den perioden de er gitt. Foretak hvis godkjenning utløper etter 1. juli 2010 må søke om
godkjenning etter de nye reglene.

Bestemmelsen sier at gitte sentrale godkjenninger som ansvarlig kontrollerende varer i inntil ett år. Reglene om uavhengig
kontroll er utsatt fram til 1. juli 2012, jf. pressemelding fra 17. februar 2011. Dette vil få betydning for varigheten av gitte
sentrale godkjenninger for kontroll, slik at disse kan få en varighet inntil 1. juli 2012 (to år etter forskriftens ikrafttreden). Hvis
godkjenningen utløper etter 1. juli 2010 må ny sentral godkjenning søkes om og vurderes etter nytt regelverk. Foretak som skal
utføre kontroll etter 1. juli 2012 må være godkjent etter nytt regelverk. Det kan gis lokal ansvarsrett til ansvarlig kontrollerende i
medhold av eksisterende sentral godkjenning inntil 1. juli 2012. Ansvarsrett skal imidlertid gis for ”kontroll”, som både kan
omfatte kontroll av prosjektering og av utførelse.

Hvis et foretak søker om fornyelse av sentral godkjenning før den gjeldende godkjenningen utløper, vil fornyelsen ikke gjelde
lenger enn den opprinnelige godkjenningsperioden.

Til andre leddTil andre ledd
Den sittende Klagenemnda for sentral godkjenning vil sitte ut den perioden de er utnevnt for. I tillegg utnevnes ett medlem som
skal representere gruppen kontrollerende. Vedkommende skal sitte i nemnda ut gjeldende periode og i neste periode.

Veiledning om byggesak
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