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Visjon, misjon og verdier: 

Gode bygg for et godt samfunn

⊲ Direktoratet for byggkvalitet er et fagorgan, kompetansesenter 

og sentral bygningsmyndighet på bygningsdelen av plan- og bygnings-

lovens virkeområde.

⊲ Vår rolle er å vise vei til gode bygg og omgivelser. I samhandling 

med de som bygger, myndigheter og fagmiljøer utvikler vi kunnskap, 

byggeregler og prosesser som fremmer kvalitet.

⊲ Våre verdier
Vi er bevisste samfunnsoppdraget vårt– for å ivareta helheten

Vi er pålitelige – og holder det vi lover

Vi er interesserte og nysgjerrige – for å bli bedre i morgen

Vi er gode formidlere – fordi kunnskap får verdi når den deles

Flere  
miljøvennlige og 

universelt utformede 
bosteder og bygg på 

attraktive  
steder.

Byggeprosessen  
skal være god  

og effektiv.

Effektiv og  
brukerorientert  

forvaltning.

Arbeidsmålene i 2012:
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Operahuset i Oslo. 
Arkitekt: Snøhetta 
Foto: Alexander Brown
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⊲ Navneskiftet fra Statens bygningstek-
niske etat til Direktoratet for byggkvalitet 
ble markert gjennom ny grafisk profil, nye 
nettsider og et godt besøkt lanseringsseminar 
hvor statsråd Liv Signe Navarsete ønsket 
endringen velkommen. Her kom det fram 
klare forventninger til at direktoratet skulle 
spille en viktig rolle som dialogpartner for 
næringen og kommunen og som virkemiddel  
i bygningspolitikken. Navneendringen tyde-
liggjorde at bygningspolitikken favner hele 
livsløpet for byggverk og hele verdikjeden. 
Kvalitet skapes i samspill mellom alle 
aktørene i byggesektoren. 

Direktoratets nye strategi og profil sammen-
faller godt med intensjonene i stortingsmel-
dingen om bygningspolitikk som ble lagt 
fram i juni. Allerede i september kunne vi 
invitere til en oppfølging av ønsket om 
forenkling av regelverket (BYGG ENKELT), 
kompetanseløftet Bygg21 ble forberedt 
og arbeidet med en framtidsrettet elek-
tronisk samhandlingsplattform for alle i 
byggesektoren (ByggNett) ble startet opp 
før jul. 

Direktoratet sluttførte i 2012 prosessen med å 
etablere ordningen med sentral godkjenning  

Et år preget av endring og omstilling

på Gjøvik. Etter  en turbulent periode er nå 
ordningen i godt gjenge i nyinnredede, hygge-
lige lokaler i Gjøvik sentrum. Også i Oslo har 
man funnet seg godt til rette i nye lokaler. 

Omstilling er krevende.  Året har stilt med-
arbeidere overfor nye krav og utfordret 
vante arbeidsmåter. Endring tar tid, men vi 
kan allerede nå glede oss over mange gode 
resultater. Takket være ekstraordinær innsats 
av mange medarbeidere har vi klart å vise at 
Direktoratet for byggkvalitet gjennom god 
samhandling kan være en veiviser til gode 
bygg for et godt samfunn. 

⊲ Morten Lie
Direktør
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⊲ 15. juni 2012 la kommunal- og regional-
minister Liv Signe Navarsete fram Stortings-
meldingen om bygningspolitikk. Statsråden 
var stolt over å presentere meldingen «Gode 
bygg for eit betre samfunn». 

Vi gledet oss over historiens første stortings-
melding om bygningspolitikk. Meldingen, 
med undertittelen «Ein framtidsretta bygnings-
politikk», har gitt oss klare rammer for 
arbeidet vårt de neste årene. Vi skal sørge 
for at norske bygg er bærekraftige og at de 
legger til rette for god sosial, økonomisk og 
miljømessig utvikling. Den jobben var i gang 
allerede før meldingen kom. 

Gjennom hele 2012 har vi beredt grunnen for 
videre arbeid for en framtidsrettet bygnings-
politikk. Samarbeid og forenkling har preget 
arbeidet i direktoratet. Vi har etablert nye 
møteplasser sammen med næringen, og vi 
har videreutviklet verktøy og lagt strategier 
som skal lette byggesaksprosessen. 

God bygningspolitikk er god samfunnspolitikk. 
Bygg som oppføres skal være sikre, de skal 
møte klimaendringene, være universelt 
utformet, bygges av gode materialer uten 
helse- og miljøfarlige stoffer og skal ha et til-
fredsstillende inneklima. Direktoratets innsats 
for å nå disse målene, er spredt på flere felt. 

⊲ Det nye navnet speiler i større grad deres oppdrag og 
er enklere å forstå, sa statsråd Liv Signe Navarsete da BE 
offisielt ble til Direktoratet for byggkvalitet i januar 2012. 
Foto: Alexander Brown.

– Gode bygg for eit betre samfunn

⊲ Mer brukervennlig og målrettet byggesaksbehandling

⊲ Økt seriøsitet og færre byggfeil i byggenæringen

⊲ Styrket kompetanse og tilsyn i kommunene 

Byggeprosessen skal være god og effektiv
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⊲ Direktoratets viktigste kanal for spredning 
av informasjon og veiledning av regelverket 
er Byggeregler på et sted. I løpet av året har 
i g jennomsnitt drøyt 8.500 brukere hver uke 
besøkt nettstedet Byggeregler på ett sted 
for å finne relevante regler, veiledninger og 
hjelpemidler til bygningsregelverket.  

En egen redaksjonsgruppe vurderer fortløpende 
behov for endringer og informasjon på nettste-
det, basert på tilbakemeldinger fra brukere. 
I tillegg oppdateres veiledningene til byggesaks-
forskriften og byggteknisk forskrift i tråd med 
endringer i forskriftene. I 2012 ble veiledningene 
oppdatert i januar, mars, juni og oktober.

I februar ga direktoratet ut en egen tema-
veileder for uavhengig kontroll. Veiledningen 

er et nyttig verktøy for foretakene som 
skal kontrollere og for foretak som skal 
kontrolleres. I tillegg er veilederen opp-
slagsverk og støtte for saksbehandlere i 
kommunene.

Vårt utgangspunkt er at vi ikke skal ha mer 
regler enn nødvendig. Disse reglene skal 
dessuten være så brukervennlige som 
mulig. De skal heller ikke skape uforholds-
messige ulemper og kostnader for den 
enkelte bruker. 

Neste generasjon regelverk bør kunne 
understøtte digital saksbehandling, både 
hos den som søker og i myndighetenes 
saksbehandling. I dag finnes digital støtte 
til å søke. Noen kommuner bruker dette.  ⊲

⊲ Byggeregler på ett sted er godt besøkt, med i snitt ca 8.500 besøkende hver uke.

Direktoratet og regelverket

Direktoratet for byggkvalitet skal bidra til en mer brukervennlig og 
målrettet byggesaksbehandling. Vi bistår departementet med utvikling 
av regelverket, legger til rette for god implementering og ikke minst 
bidrar med god veiledning til alle involverte. I tillegg fremmer vi bruken 
av elektroniske  samhandlingsverktøy som ByggSøk. 

Som svar på departementets ønske i Stortings-
meldingen om å dra nytte av de gode 
erfaringene fra ByggSøk og gjøre bygge-
saksprosessen mer effektiv og bruker-
vennlig, ble ByggNett sparket i gang med et 
arbeidsmøte i desember. ByggNett skal bidra 
til å forenkle og effektivisere alle ledd i 
prosessen fra planlegging og bygging via 
forvaltning, drift og utvikling av bygg. Målet 
er å gjøre ByggNett til den foretrukne 

plattformen for informasjonsdeling og 
tjenesteutvikling. 

Arbeidsmøtet før jul samlet over 90 deltakere 
fra kommune, myndigheter, byggebransje og 
IKT-miljøer. Sammen diskuterte de mulig-
heter, utfordringer og innhold for et framtidig 
ByggNett. Møtet ga oss et bredt grunnlag for 
å videreutvikle strategier og tilrettelegging 
for ByggNett i 2013.  ⊲

⊲ Ein skal bruke mindre tid, pengar og papir på byråkrati, uttalte 
statsråden ved framleggelsen av Stortingsmeldingen. Direktoratet 
legger til rette for at byggesøknadsprosessen skal være enkel. 
Stadig flere byggesøknader sendes via ByggSøk, den nasjonale 
løsningen for elektronisk kommunikasjon i byggesaker. I 2012 økte 
antallet elektronisk innsendte søknader fra 20 til 24 prosent, og i alt 
294 av landets 428 kommuner er registrert som brukere av tjenesten.  

Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å bygge riktig første gang. 
Direktoratet for byggkvalitet har ansvar for å bidra til at kunn-
skapsgrunnlaget øker, slik at samfunnet får gode bygg. Utvikling av 
kvalitet skjer i samspill med mange. I samhandling med de som 
bygger, myndigheter og fagmiljøer, utvikler vi kunnskap, byggere-
gler og prosesser som fremmer ønsket kvalitet. 

⊲ Tabellen viser akkumulerte tall per kvartal.

ByggSøk-‐bygning Måltall	  2012 1.	  kvartal 2.	  kvartal 3.	  kvartal 4.	  kvartal Totalt
Søknader	  laget	  på	  ByggSøk-‐byggesak 75	  000 16	  285 34	  000 48	  114 63	  739 162	  138

Søknader	  laget	  på	  ByggSøk-‐byggesak	  som	  er	  sendt	  inn	  elektronisk 30	  000 3	  504 7	  426 10	  878 15	  039 33	  343

Delen	  av	  byggesøknader	  totalt	  håndtert	  i	  ByggSøk >	  60	  % ca	  65	  % 68	  % 64	  % ca	  64	  %

Tallet	  på	  kommuner	  som	  tar	  imot	  byggesøknader	  elektronisk 325 292 293 293 294 1	  172
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⊲ Gjennom hele 2012 har direktoratet hatt 
høyt trykk på kompetansebygging og etablering 
av møteplasser for næringen. 

Nye regler for uavhengig kontroll har lagt 
føringer for mye av opplæringsarbeidet. 
I forkant av lanseringen av reglene, holdt 
direktoratets fagpersoner en kursrekke 
hos alle landets fylkesmannsembeter. Fra 
januar til april fikk tilsammen 1.110 saks-
behandlere fra kommunene og jurister fra 
fylkesmannsembetene inngående kjennskap 
til det nye regelverket. Kursene har vært 
en viktig arena for å g jøre oss kjent og å 
komme i dialog med kommunene.

Uavhengig kontroll var også tema for direk-
toratets konferanse Byggesaksdagene i april. 
Her var 330 deltakere fra kommuner og 
fylkesmannskontorer samlet til faglig påfyll 
og oppdatering. 

Neste skritt er å g jøre de tekniske krav 
egnet for digital behandling, legge til rette 

for bruk av digitale modeller og automatisk 
regelsjekk. 

I samarbeid med Standard Norge har vi 
g jennomført et prosjekt om digitale regler. 
Hovedmålet har vært å få kunnskap om 
hvordan det bygningstekniske regelverket 
og standarder bør formuleres for å være best 
mulig tilrettelagt for å utvikle digitale regler, 
som igjen kan gi grunnlag for standardiserte 
beregninger og automatisk sjekking av krav i 
bygningsinformasjonsmodeller. 

Samhandling basert på åpenhet og respekt 
for hverandres roller, gir resultater. Foren-
klingsverkstedet BYGG ENKELT er et eksem-
pel på det. BYGG ENKELT ble arrangert med 
60 deltakere i september, og ga konkrete 
innspill til forenkling av byggeregelverket 
fra kommuner, næring, departement og 
direktorat. Forslagene ligger til grunn for 
videre arbeid i Direktoratet for byggkvalitet. 
Statusoppdateringer presenteres på Bygg Reis 
Deg-messen i september 2013. ⊲

⊲ Samarbeid og gode ideer på BYGG ENKELT ga konkrete innspill til forenkling av regelverket. Foto: Henry Gjefsen.

⊲ Seriøse og kompetente aktører gir 
god byggkvalitet. Gjennom ordningen med 
sentral godkjenning vurderer Direktoratet for 
byggkvalitet de kvalifikasjonene et foretak 
har opp mot kravene i byggesaksforskriften. 
Å ha sentral godkjenning letter arbeidet 
både for foretakene som skal søke om 
ansvarsrett i en byggesak og kommunene 
som skal behandle søknadene. Når foretaket 
har fått godkjenningen, er det ikke nødvendig å 
dokumentere kvalifikasjoner ved hver enkelt 
byggesøknad. 

Ved utgangen av året hadde 14.500 foretak 
sentral godkjenning.  Ca 2.500 førstegangs-
søknader ble behandlet  i 2012. Avdelingen 
for sentral godkjenning ble etter regjeringens 
beslutning flyttet til Gjøvik. Kontoret var 
operativt pr 1.1.12 slik kravet var. Avdelingen er 
etablert i nye lokaler og for det meste med 
nye ansatte. Selv i en travel oppstartsperiode, 
har det vært stor tilsynsaktivitet i 2012. Vi har 
gjennomført 128 stedlige tilsyn og 369 doku-
menttilsyn. Dette er en betydelig økning fra 
et lavt nivå i omstillingsåret 2011.  ⊲

Sentral godkjenning av 
foretak er et frivillig hjelpe-
middel for foretak som 
søker lokal godkjenning for 
ansvarsrett innenfor funk-
sjonene søker, prosjekte-
rende og utførende.

Direktoratet og byggenæringen

Direktoratet for byggkvalitet skal bidra til økt seriøsitet og færre 
byggefeil i byggenæringen. Det skjer gjennom tilrettelagt veiledning, 
ordningen med sentral godkjenning, og tiltak som kan fremme 
kompetanseøkning i alle deler av næringen. Direktoratet er også 
tilsynsmyndighet for byggevaremarkedet.  

2010 2011 2012

Førstegangssøknad 1990 2598 2446 DETTE	  ER	  UNDERLAG	  TIL	  TEKSTEN	  PÅ	  SIDE	  6
Endringer 510 826 639
Fornyelser 3500 2323 3152
Kommunale	  meldinger 800 1232 950 Grafen	  under	  er	  laget	  med	  bakgrunn	  i	  tallene	  Ll	  venstre	  (i	  kolonne	  A+D)
Klager	  inn 50 173 154 Illustrasjonstekst:	  Førstegangssøknader	  og	  fornyelser	  har	  dominert	  arbeidet	  med	  Sentral	  godkjenning	  i	  2012.	  Figuren	  viser	  utviklingen	  i	  behandlede	  saker	  fra	  kvartal	  Ll	  kvartal.

Illustrasjonstekst:	  Førstegangssøknader	  og	  fornyelser	  har	  dominert	  arbeidet	  med	  Sentral	  godkjenning	  i	  2012.	  
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Klager	  inn 50 173 154 Illustrasjonstekst:	  Førstegangssøknader	  og	  fornyelser	  har	  dominert	  arbeidet	  med	  Sentral	  godkjenning	  i	  2012.	  Figuren	  viser	  utviklingen	  i	  behandlede	  saker	  fra	  kvartal	  Ll	  kvartal.

Illustrasjonstekst:	  Førstegangssøknader	  og	  fornyelser	  har	  dominert	  arbeidet	  med	  Sentral	  godkjenning	  i	  2012.	  

<-‐	  denne	  er	  laget	  med	  bakgrunn	  i	   2012
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⊲ Førstegangssøknader og fornyelser har dominert 
arbeidet med sentral godkjenning i 2012.   
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⊲ Gjennom dokumentasjon av produktene 
som brukes i byggverk, sikrer vi at byggverkene 
er gode og sikre og at de oppfyller kravene til 
helse, miljø og sikkerhet. I 2012 har Direktoratet 
for byggkvalitet utviklet og systematisert 
tilsynet med byggevarer betydelig. I tillegg til 
oppfølging av meldinger som tikker inn fra 
kommunene og byggnæringen, har direktoratet 
gjennomført to proaktive tilsynskampanjer: 
En på vinduer og en på isolasjonsplater med 
EPS-kjerne. Mens tilsynet med vinduer har vært 
en nasjonal kampanje, har EPS-kampanjen vært 
del av en felles europeisk kontroll. Direktoratet 
var initiativtaker og koordinator for den euro-
peiske kampanjen. Dette inngår i arbeidet med 
å legge om fra et utelukkende reaktivt tilsyn til 
et mer planlagt og risikobasert tilsyn. 

Direktoratet er et kompetansesenter for bygge-
sak og retter seg primært mot kommuner og 
byggenæringen. Gjennom vår fagekspertise på 
mange felt, inviteres og deltar vi i en rekke sam-
arbeidsarenaer som angår bygg og byggkvalitet 
på både nasjonalt og internasjonalt nivå. 

Standarder er et viktig og nødvendig supple-
ment til byggereglene, og bidrar til gjennom-
føring av kvalitets- og sikkerhetskravene som 
stilles til byggverk. Standardene beskriver 
hvordan konstruksjoner og løsninger skal  
prosjekteres og utføres. Direktoratet deltar  
i en rekke i en rekke standardiseringskomiteer.  
I 2012 har vi vært pådriver for standardiserings-
arbeid både på nasjonalt og nordisk nivå.  
Blant annet har vi ledet arbeidet med å 
utarbeide standarden NS 3901 Krav til  
risikovurdering av brann i byggverk. 

Gjennom Bygg21 inviterer regjeringen til et 
bredt samarbeid for å heve kompetansen i 
byggenæringen. Direktoratet har brukt høstmå-

nedene til å legge til rette for oppstart av 
programmet. Tre områder skal vektlegges:  
FoU og innovasjon, utdanning og kompetanse-
heving, formidling av kunnskap og erfaringer. 
Målet med Bygg21 er å utvikle en kunnskaps-
basert byggenæring og øke både kompetanse 
og gjennomføringsevne i alle ledd i næringen. 
Vi opplever stor interesse for Bygg21, og har 
gjennomført flere møter med bransjen, 
FoU-miljøer og bransjeorganisasjoner om 
programmet.

En byggenæring med høy kom-
petanse og gjennomføringsevne 
er samfunnsøkonomisk lønn-
somt. Departementet ønsker 
derfor at kunnskapsnivået i næ-
ringen økes ytterligere og at det 
lages rom for kunnskapsdeling. 

– En effektiv BAE-næring 
er viktig for samfunnsutvik-
lingen i Norge. Det finnes 
åpenbare forbedringsom-
råder som kan utløses ved  
å gjøre god praksis kjent i en 
svært fragmentert næring. 
Bygg21 vil gjennom demon-
strasjonsprosjekter vise 
effektiv gjennomføring av 
prosjekter med framtids-
rettede funksjoner.  
Petter Eiken, fungerende  
prosjektleder for Bygg21

⊲ I tillegg til løpende byggesaksbehandling 
har kommunene også viktige oppgaver som 
tilsyn og på heisområdet. Direktoratet har 
som mål å styrke kommunenes kompetan-
se og bidra til økt tilsynsaktivitet. Vi er også 
opptatt av å få konkrete tilbakemeldinger 
fra kommunene på hvordan regelverket 
fungerer i praksis. 

I 2012 har vi hatt god kontakt med nettverk 
i regi av Norsk kommunalteknisk forening 
og KS. Vi sitter i styringsgruppen for Stor-
bynettverket for tilsyn og delfinansierer 
virksomheten. Direktoratet har deltatt på 
ulike nettverkssamlinger med faglig støtte 
og foredrag. Temaveilederen om tilsyn som 
ble publisert i oktober gir en omfattende 
veiledning til hvordan kommuner kan opp-
rette formelt interkommunalt samarbeid. 
Temaveiledninger om tilsyn med energi og 
universell utforming er under utarbeidelse. 

Det er laget et opplegg for rapportering fra 
kommunene om tilsyn med avfallshåndtering 
og sluttdokumentasjon. 

Vi har laget en strategi for arbeid med eien-
domsforvaltning, som følger opp det tidli-
gere KoBE-programmet. Arenaer for dialog om 
regelverksforenkling og kompetanseheving er 
i etableringsfasen, og arbeidet med internkon-
trollsystemet IK-bygg har fortsatt i 2012. 

Gjennom sin rolle i saksbehandling og tilsyn av 
heis og løfteinnretninger, bidrar kommunene 
til å ivareta det høye sikkerhetsnivået i Norge.  
I 2012 ble Nasjonalt installasjonsregister for 
løfteinnretninger (Nireg) etablert. Gjennom å 
ha alle heiser, løfteplattformer, rulletrapper og 
rullende fortau registrert i samme register, kan 
vi opprettholde det høye sikkerhetsnivået vi har 
på løfteinnretninger i Norge. Ved årsskiftet var 
42.000 løfteinnretninger registrert i Nireg. 

Direktoratet og kommunene

Kommunene har en svært viktig funksjon som lokal bygningsmyn-
dighet. Det er her regelverket praktiseres i konkret saksbehandling. 
Det er derfor avgjørende at kommunene har kompetanse til å 
fylle rollen på en god måte. 
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Flere miljøvennlige og universelt utformede 
bosteder og bygg på attraktive steder

⊲ Økt antall miljøvennlige bosteder og bygg
⊲ Økt antall universelt utformede bosteder, bygg og uteområder

Miljø og energi er viktige områder for direktoratet. Dette påvirker 
regelverksarbeidet og er viktige elementer i annet utviklings- 
og informasjonsarbeid. Her samarbeider vi med en rekke andre 
organisasjoner og programmer. Vi bidrar til informasjonstiltak og 
utvikling av forbilder gjennom Lavenergiprogrammet, FutureBuilt, 
Framtidens byer og forskningsprogrammet ZEB. 

⊲ I april ble det klart at Stortinget ønsket en 
innskjerping av energiregelverket, til henholds-
vis «passivhusnivå» i 2015 og «nesten-null-
nivå» i 2020. Arbeidet med disse regel-
endringene er startet opp. 

Internasjonalt samarbeid og erfaringsutveks-
ling er stikkord for mange av direktoratets 
ansatte. Gjennom ulike EU-prosjekter, styrker 
vi og deler av egen kompetanse. EU-prosjektet 
Build Up Skills er et arbeid som foregår paral-
lelt i 21 europeiske land og skal øke kompe-
tansen om energieffektiv bygging og rehabili-
tering. Direktoratet for byggkvalitet koordinerer 
prosjektet opp mot Europakommisjonen, 
mens Lavenergiprogrammet er prosjektleder. 
I november lanserte Build Up Skills-prosjektet 
et veikart som viser veien videre for å heve 
kunnskapsnivået og kompetansen. 

I desember inngikk Direktoratet for byggkva-
litet en frivillig avtale med Entreprenørfore-
ningen bygg og anlegg (EBA), Grønn Byggalli-
anse og Virke Byggevarehandel om utfasing 

av fugeskum som inneholder mellomkjedete 
klorparafiner. Avtalen forplikter deler av bygge-
bransjen til å få fortgang i reduksjon av både 
bruk og utslipp av farlige stoffer.

Kompetanseprogrammet for universell utfor-
ming rettet mot politikere og myndigheter, ble 
lansert i 2009. Ved utgangen av 2012 har over 
halvparten av kommunene  (56 prosent) og 38 
prosent av fylkene deltatt på kurs. Over 2.500 
personer har vært på kurs siden kompe-
tanseprogrammet startet opp. ⊲ 

– For å oppnå gode univer-
selt utformede bygg og ute-
områder er det nødvendig 
med felles kunnskapsplatt-
form og tverrfaglig arbeid. 
Seniorrådgiver Tone Rønnevig

Effektiv og brukerorientert forvaltning

⊲ Åpen, brukerorientert og velfungerende forvaltning av virkemidler
⊲ Effektiv løsning av forvaltnings- og driftsoppgaver

Direktoratet for byggkvalitet har som mål å løse sine oppgaver 
på en effektiv måte i tråd med de rammer og forutsetninger som 
gjelder. Dette ble aktualisert av Riksrevisjonens merknader til 
regnskapet for 2011. 

Et funn var mindre tilsyn med byggevare-
markedet og foretak med sentral godkjenning. 
Dette var en konsekvens av den ekstra-
ordinære situasjonen med nedbygging av 
virksomhet i Oslo og oppbygging på Gjøvik. 
Riksrevisjonen påpekte også svakheter ved 
anskaffelser. Dette er det i løpet av året tatt 
fatt i. Gjennom 2012 har vi jobbet systematisk 
med å øke kompetansen på anskaffelses-
regelverket og forbedret interne rutiner. 
Dette arbeidet reduserer risikoen for at 
lignende forhold skal skje ig jen. 

Ved lanseringen av det nye direktoratet, kom 
også nettsidene våre i ny drakt. Nettsidene 
henvender seg mot kommuner og bygge-
næringen generelt. I 2012 hadde siden i snitt  
ca 11.000 unike besøk per uke. 

I 2012 satte vi i gang et stort utviklingsprosjekt 
som skal gi oss mer et moderne, brukervennlig 
og effektiviserende it-verktøy til saksbehand-
lingen for sentral godkjenning. Anbudsprosess 
ble gjennomført og arbeidet kom godt i gang 
i 2012. Planlagt driftsstart for nytt system er 
høsten 2013.

I desember ba vi kommuner og foretak med 
sentral godkjenning si sin mening om oss. 
Svarene viste at majoriteten av brukerne har 
et godt inntrykk av oss og er godt fornøyd 
med kontakten de har med direktoratet via 
telefon, e-post og besøk. Funnene i under-
søkelsen legges til grunn for videre forbedrings-
arbeid i 2013. 

⊲ Direktoratet samarbeider med Husbanken 
om Informasjonsprogrammet for universell 
utforming av bolig, bygg og uteområder. 
I Informasjonsprogrammet utarbeides ulike 
kompetansehevende tiltak for bygge-
næringen. I 2012 ble det utarbeidet og lansert 
en kompetanseplan for prosjekterende i 
samarbeid med Norske arkitekters landsfor-
bund, Arkitektbedriftene i Norge og Tekna. 

I løpet av 2012 var direktoratet sentral 
i g jennomføringen av konferanser om 
universell utforming; som medlem av 
programkomite- en for den store, interna-
sjonale konferansen Universal Design 2012 
som ble arrangert i juni, og som delarrangør 
av Hit eit steg og dit eit steg i september.
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Nøkkeltall fra Direktoratet for byggkvalitet i 2012

Direktoratet har 64 ansatte, hvorav 31 kvinner og 33 menn.  
I ledergruppen er 40 prosent kvinner. 

⊲ I 2012 førte omorganisering og flytting av 
deler av virksomheten til både stor turnover 
i organisasjonen og mye nyrekruttering. 
Rekrutteringen har endret kjønnsfordelingen 
i organisasjonen. Fordelingen mellom kjønnene 
har bedret seg i nedre sjikt av stillingsstruk-
turen, mens kjønnsfordelingen er blitt noe dår-
ligere i øvre sjikt. Målet om å øke antall kvinner 
innenfor alternativ karrierevei er i liten grad 
nådd gjennom nyrekruttering den siste tiden. 

Direktoratet har et mål om 10% innvandrere 
blant sine ansatte. Dette målet er nådd. 
Direktoratet deltar i direktoratenes traineepro-
gram for å rekruttere personer med nedsatt 
funksjonsevne, og har også IA-plass for kandi-

dater fra NAV som trenger arbeidstrening.

Lønnsforskjellen mellom kvinner og menn 
har endret seg til det bedre det siste året. 
Forskjellen i gjennomsnittlig lønn mellom 
kvinner og menn skyldes at en stor andel av 
de kontortilsatte er kvinner og at det fortsatt 
er flere menn enn kvinner i ledergruppen. 
Direktoratet har ved tilsettinger til kontorstil-
linger ønsket å tilsette menn, og har i noen 
grad lykkes med dette. De siste årene har vi 
rekruttert flere kvinner til de høyere avlønnede 
stillinger innen alternativ karrierevei.  

Vi vil fortsatt være bevisst denne utviklingen  
gjennom nyrekruttering og intern karriereutvikling. 

Tilgjengelig økonomisk ramme 2012:  86,7 mill kr
Regnskapsført utgift:  84,1 mill kr
Budsjettert inntekt gebyr Sentral godkjenning:  30,5 mill kr
Regnskapsført inntekt:  28,8 mill kr
Beregnet kostnad Sentral godkjenning:  29,0 mill kr

M K Tot M K M K M K M K M K M K M K
% % Ant. Mnd Mnd % % % % % % % % % % % %

2012 52 48 64 49	  932 42	  696 3 5 3,1 1,6 23 77 3 4 100 85
2011 47 52 58 44	  745 39	  862 7 13 3,7 2,9 16 84 4 9 100 83
2012 100 0 1 92	  833 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐
2011 100 0 2 77	  663 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐
2012 60 40 5 73	  169 64	  875 -‐ -‐ -‐ -‐
2011 67 33 5 61	  695 54	  699 -‐ -‐ -‐ -‐
2012 61 39 23 54	  978 51	  148 4 9 4 0 61 39 100 93
2011 45 55 20 50	  954 46	  591 9 22 -‐ 9 45 55 100 91
2012 47 53 19 39	  782 40	  161 -‐ -‐ 5 -‐
2011 62 38 19 39	  862 39	  223 -‐ 14 10 -‐
2012 38 62 16 34	  614 33	  188 -‐ -‐ -‐ 6
2011 20 80 15 33	  169 32	  778 -‐ 16 -‐ -‐
2012 0
2011 0

M K Tot M K M K M K M K M K M K M K
% % Ant. Mnd Mnd % % % % % % % % % % % %

2012 52 48 64 49	  932 42	  696 3 5 3,1 1,6 23 77 3 4 100 85
2011 47 52 58 44	  745 39	  862 7 13 3,7 2,9 16 84 4 9 100 83
2012 100 0 1 92	  833 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐
2011 100 0 2 77	  663 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐
2012 60 40 5 73	  169 64	  875 -‐ -‐ -‐ -‐
2011 67 33 5 61	  695 54	  699 -‐ -‐ -‐ -‐
2012 61 39 23 54	  978 51	  148 4 9 4 0 61 39 100 93
2011 45 55 20 50	  954 46	  591 9 22 -‐ 9 45 55 100 91
2012 47 53 19 39	  782 40	  161 -‐ -‐ 5 -‐
2011 62 38 19 39	  862 39	  223 -‐ 14 10 -‐
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2012 0
2011 0

Alterna<v	  karrierevei

Kjønnsbalanse Lønn Del<d
Midler<dig	  
anseGelse Tiltak	  1 Tiltak	  2

Totalt	  i	  virksomheten

Toppledelse

Mellomledelse

Foreldre-‐
permisjon

Legemeldt	  
sykefravær

Tiltak	  2

Totalt	  i	  virksomheten

Saksbehandlere

Kontor<lsaGe

Timelønte

Kjønnsbalanse Lønn Del<d

Timelønte

Midler<dig	  
anseGelse

Foreldre-‐
permisjon

Legemeldt	  
sykefravær Tiltak	  1

Toppledelse

Mellomledelse

Alterna<v	  karrierevei

Saksbehandlere

Kontor<lsaGe

Tekstformat Andel nynorsk Andel bokmål Skjemaer Antall skjema
Tekster på 1-10 sider 40 % 60 % Finnes på begge målformer 20 
Tekster på  over 10 sider 15 % 85 % Finnes bare på bokmål 4 
Nettsider 4 % 96 % Finnes bare på nynorsk 0 

⊲Budsjett i 2012

⊲Bruk av målformene i 2012
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Bygg A i DNB-komplekset 
under oppføring. 
Arkitekt: Winy Maas, MVRDV
Foto: Alexander Brown
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