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Byggesaksforskriften (SAK10)

Veiledningstekst sist endret 01.01.16

Vis all veiledningstekst

Kapittel 9 Foretak og tiltaksklasser

§ 9-2. Krav om foretak

I tillegg til foretak kan etater og andre o�entlige organer erklære ansvarsrett og søke om sentral
godkjenning. Foretak skal være registrert i foretaksregisteret eller tilsvarende utenlandske registre.
Foretak som søker sentral godkjenning må uansett være registrert i Merverdiavgiftregisteret i
Brønnøysund.

Selvbygger kan søke om personlig ansvarsrett for visse tiltak.

Det følger av pbl. §§ 22-1 første ledd og 23-3 annet ledd at henholdsvis sentral godkjenning og
ansvarsrett kan gis til foretak. Med hjemmel i § 22-5 er det i byggesaksforskriften § 9-2 fastsatt
nærmere bestemmelser om kravet til registrering. Bestemmelsen gjør særskilt unntak for selvbygger.

Hensikten med å kreve registrering er å sikre at de som påtar seg ansvarsrett eller søker sentral
godkjenning reelt sett er foretak, og at foretaket er lovlig etablert i hjemstaten. 

Foretak, etater og andre o�entlige organer kan erklære ansvarsrett i byggesak og søke om sentral
godkjenning for ansvarsrett.
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Ansvarsrett gis som hovedregel kun til foretak og ikke til personer, se likevel særskilt unntak for
selvbygger i fjerde ledd. Med foretak menes enhver virksomhet (hovedsakelig juridisk person,
uavhengig av organisering) – med økonomisk formål. EØS-retten stiller ikke krav om rettslig status,
noe som innebærer at også etater og o�entlige organer som driver økonomisk virksomhet vil være
omfattet av begrepet. I de tilfeller der kommuner ønsker å erklære ansvarsrett eller søke sentral
godkjenning, må denne virksomheten skilles ut som en egen enhet, men ikke nødvendigvis som et
foretak, og holdes atskilt fra kommunens forvaltningsfunksjoner forøvrig.

Foretak skal være registrert i Foretaksregisteret. Foretak fra annen EØS-stat eller land omfattet av WTO-
avtalen som ikke er registrert i Foretaksregisteret, må være registrert i tilsvarende foretaksregister eller
bransjeregister i annen EØS-stat.

Foretak må være registrert i Foretaksregisteret. Se Brønnøysundregistrene på www.brreg.no. Foretak
fra annen EØS-stat eller land omfatte av WTO-avtalen som ikke er registrert i Foretaksregisteret, må
kunne dokumentere at de er registrert i et tilsvarende register i sitt hjemland.

Foretak som er delt opp geogra�sk med faste avdelingskontorer rundt om landet, har anledning til å
få registrert avdelingskontorene som underenheter med egne organisasjonsnumre i
Foretaksregisteret. Det enkelte avdelingskontor vil da kunne søke om godkjenning for ansvarsrett på
et eget organisasjonsnummer.

Foretak fra annen EØS-stat eller land omfattet av WTO-avtalen som ikke er registrert i
Foretaksregisteret, må dokumentere at det er registrert i tilsvarende register i sitt eget land. Andre
ledd må ses i sammenheng med § 4 i lov av 16. juli 1999 nr. 69 om o�entlige anska�elser hvor det
fastslås at rettighetshavere er virksomheter som er opprettet i samsvar med lovgivningen i en EØS-
stat eller stat omfattet av WTO-avtalen og som har sitt sete, hovedadministrasjon eller hovedforetak i
en slik stat.

All dokumentasjon ved søknad om sentral godkjenning og erklæring om ansvarsrett må være på
norsk, dansk eller svensk eller vedlegges oversettelse til et av disse språkene. Se §§ 5-1 femte ledd
(ansvarsrett) og 13-2 (sentral godkjenning).

Kravene i første og annet ledd gjelder ikke for selvbygger etter § 6-8.

Bestemmelsen gjelder ikke for selvbygger. Selvbygger kan søke om personlig ansvarsrett for bygging
av egen bolig- eller fritidsbygning. Dette er nærmere regulert i byggesaksforskriften § 6-8, jf. pbl. § 23-
8.
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Endringshistorikk § 9-2

01.01.16 
Veiledning endret som følge av forskriftsendring.

Se veiledningsteksten før denne endringen (pdf)

01.07.11
 Ingress lagt inn.

Fant du det du lette etter?

 JA NEI

https://dibk.no/globalassets/endringshistorikk_byggesaksforskriften/sak--9-2_01.07.2011-31.12.2015.pdf

