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Byggesaksforskriften (SAK10)

Veiledningstekst sist endret 01.01.16

Vis all veiledningstekst

Kapittel 9 Foretak og tiltaksklasser

§ 9-1. Generelle krav

Søknadspliktige tiltak etter pbl § 20-2 skal gjennomføres av foretak som har fått lokal godkjenning for
ansvarsrett av kommunen for funksjonene ansvarlig søker, prosjekterende og utførende, eventuelt
også kontrollerende. Med lokal godkjenning for ansvarsrett menes at kommunen har godkjent
foretaket som ansvarlig i det konkrete byggetiltaket fordi de oppfyller krav til organisasjon,
styringssystem og faglige kvali�kasjoner. Sentral godkjenning er en forhåndsgodkjenning av at et
foretak tilfredsstiller de ovennevnte kravene. En slik godkjenning er frivillig.

Bestemmelsen er gitt med hjemmel i pbl. §§ 22-5 og 23-8.

Foretak som erklærer ansvarsrett for oppgaver som ansvarlig søker, prosjekterende, utførende eller
kontrollerende i tiltak som krever ansvarsrett, skal ha gjennomføringsevne for oppgaver som er omfattet av
ansvarsretten og oppfylle forskriftens krav til kvalitetssikringsrutiner og kvali�kasjoner.

Tiltak som er søknadspliktige etter pbl. § 20-2, skal forestås av foretak med ansvarsrett, jf. pbl. § 20-3.
Foretak som ønsker å påta seg ansvar for søker-, prosjekterings-, utførelses- og kontrolloppgaver i
slike tiltak og i tiltak etter pbl. § 20-4 dersom det er krav om uavhengig kontroll, må erklære
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ansvarsrett. Foretaket erklærer ansvarsrett i hvert enkelt tiltak i den kommunen hvor tiltaket skal
oppføres, jf. pbl. 20-3.

Å påta seg ansvar etter plan- og bygningslovens byggesaksregler betyr at foretaket er ansvarlig for at
de oppgavene ansvarsområdet omfatter i byggesaken, blir gjennomført i samsvar med kravene gitt i
plan- og bygningsloven med forskrifter samt tillatelser.

Bestemmelsen gjelder også kontrollforetak som gjennomfører kontroll etter §§ 14-2 og 14-3.
Ordlyden i bestemmelsen gjelder "tiltak som krever ansvarsrett". Dette omfatter ikke bare tiltak etter
pbl. § 20-1 som krever ansvarlig søker, ansvarlig utførende og ansvarlig prosjekterende, men også
tiltak etter § 20-4 der det bare er krav om ansvarlige kontrollforetak.

Kvali�kasjonskrav skal sikre at foretak som påtar seg ansvarsrett i byggesaker innehar tilstrekkelige
kvali�kasjoner og gjennomføringsevne til å forestå oppgaver etter plan- og bygningsloven. Foretakets
prosjektorganisering skal være tilpasset de fagområdene det erklæres ansvarsrett for og sikre at
foretaket har gjennomføringsevne for de oppgaver det skal bidra med i tiltaket.

Ved erklæring om ansvarsrett påtar foretaket seg et ansvar for at sluttresultatet blir i samsvar med
plan- og bygningslovgivningen. Dette skal kunne dokumenteres ved et eventuelt tilsyn. Foretaket er
ansvarlig for at det brukes riktig og nødvendig kompetanse til rett tid.

Foretak skal ha kvalitetssikringsrutiner som ivaretar og dokumenterer oppfyllelse av krav i plan- og
bygningslovgivningen. I erklæring om ansvarsrett skal foretaket bekrefte at det har
kvalitetssikringsrutiner som er tilpasset det aktuelle tiltaket og at det vil benyttes tilstrekkelige
kvali�kasjoner i oppgaveløsningen.

Sentral godkjenning for ansvarsrett er frivillig. Foretak som søker sentral godkjenning skal ha en
organisasjon med gjennomføringsevne for oppgaver som er omfattet av godkjenningsområdet og oppfylle
forskriftens krav til kvalitetssikringsrutiner og kvali�kasjoner.

Sentral godkjenning er en frivillig forhåndsvurdering av sentrale aktører i bygge- og anleggsnæringen
og omfatter alle funksjoner (ansvarlig søker, prosjekterende, utførende og kontrollerende). Bruk av
foretak med sentral godkjenning skal sikre ivaretakelse av rett kvalitet i det som bygges.

Foretakets organisasjon skal være tilpasset det omsøkte godkjenningsområdet for sentral
godkjenning. Foretakets organisasjonsplan  skal vise foretakets ansvars- og myndighetsfordeling.

Det må dokumenteres at kvali�kasjonskravene er oppfylt gjennom faglig ledelse med nødvendige
kvali�kasjoner i form av relevant utdanning og praksis. Kvali�kasjonskravene skal sikre at sentralt
godkjente foretak innehar tilstrekkelige kvali�kasjoner og gjennomføringsevne til å forestå oppgaver
etter plan- og bygningsloven.
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Krav til kvalitetssikring skal ivareta oppfyllelse av plan- og bygningslovgivningen. Foretak som søker
sentral skal kunne synliggjøre hvilke rutiner som �nnes for ivaretakelse og dokumentasjon av krav i
plan- og bygningslovgivningen. 

Endringshistorikk § 9-1

01.01.16.
Veiledning endret som følge av forskriftsendring. 

01.07.15.
Lagt inn oppdaterte lovhenvisninger i veiledningen.

01.04.14.
Endring i veiledning til fjerde ledd om gebyrlegging ved tildeling av ansvarsrett.

Se veiledningsteksten før denne endringen (pdf)

01.04.13
Redaksjonell endring i veiledning til fjerde ledd.

Se veiledningsteksten før denne endringen (pdf)

15.02.13.
Endring av veiledning til tredje ledd som følge av forskriftsendring som presiserer at sentral
godkjenning er frivillig for kontrollerende. Redaksjonelle endringer.

Se veiledningsteksten før denne endringen (pdf)

01.01.13.
Endring av veiledning til femte ledd og veiledning til nytt sjette ledd som følge av
forskriftsendring. Redaksjonelle endringer.

01.07.12.
Endring i veiledning til fjerde ledd som følge av at obligatorisk sentral godkjenning for
kontrollforetak er utsatt.

https://dibk.no/globalassets/endringshistorikk_byggesaksforskriften/sak--9-1_01.04.2013-30.03.2014.pdf
https://dibk.no/globalassets/endringshistorikk_byggesaksforskriften/sak--9-1_15.02.2013-30.03.2013.pdf
https://dibk.no/globalassets/endringshistorikk_byggesaksforskriften/sak--9-1_01.01.2013-14.02.2013.pdf
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01.01.12.
Veiledning endret i samsvar med forskriftsendring om enhetlig begrepsbruk (kompetanse
erstattet med kvali�kasjoner).

Se veiledningsteksten før denne endringen (pdf)

01.07.11.
Ingress lagt inn.

Se veiledningsteksten før denne endringen (pdf)

Fant du det du lette etter?

 JA NEI

https://dibk.no/globalassets/endringshistorikk_byggesaksforskriften/sak--9-1_01.07.2011-31.12.2011.pdf
https://dibk.no/globalassets/endringshistorikk_byggesaksforskriften/sak--9-1_01.07.2010-30.06.2011.pdf

