
Vegard Kilde

Oppdal kommune, plan og forvaltning



Kort historikk

•PBL før 1.1.2016

•Kommunen tildeler ansvar på 
bakgrunn av søknad

•Kommunens ansvar å påse at rett 
ansvarsområde er omsøkt

•Kommunens ansvar å sørge for at rett 
tiltaksklasse blir gitt

•Sentral godkjenning gir automatisk rett 
til kommunalt vedtak for PRO / UTF.

•Ordningen blir påklaget til ESA

•Dom i 2015 -ordningen anses å stride 
mot en av EU sine 4 friheter – fri rett til 
tjenester. 

•Norske firma forfordeles. 

•I praksis må utenlandske firma etablere 
seg i Norge for å kunne konkurrere med 
de samme rettigheter.

Utenlandsk firma med lang erfaring



Ansvarsrett etter 1.1.2016
 Kommunalt vedtak om 

ansvarsrett fjernes
 Erstattes med erklæring av 

ansvarsrett
 Sentral godkjenning mister 

sin status innen 
fagområdene

 Nye krav til ansvarsrett 
etableres på basis av 
utdanning og erfaring

 Ny regel om muligheten til 
å søke ansvar i tiltaksklasse 
1

 Kommunen tildeler ikke 
lenger ansvarsrett.

 Kommunen skal sørge for 
at rett tiltaksklasse er 
erklært.

 Kommunen kan gi ansvar i 
tiltaksklasse 1.

 Forutsetter økt tilsyn fra 
kommunen for å hindre 
misbruk



Hvilket ansvar påtar man seg?

•PBL § 23-1

• Tiltakshaver øverste ansvarlige

•Tiltak etter Pbl § 20-3, ansvaret skal 
videreføres til ansvarlige firma (SØK –
PRO – UTF – KONT)

•Kommunen kan kreve utvidede 
ansvarsretter. 

•Søkers ansvar – SAK 10 § 12-2

•Prosjekterendes ansvar – SAK 10§ 12-3

•Utførendes ansvar – SAK 10 § 12-4

•Kontrollerendes ansvar – SAK 10 § 12-5

Viktig avklaring for ansvarsrett:
Ekte julenisse eller ekte snekker?



Ansvarlig foretak
 Foretak skal oppfylle lovens 

krav til kvalifikasjoner, 
pålitelighet og dugelighet. 

 Kommunen skal frata 
ansvar ved alvorlige 
overtredelser.



Hvem kan erklære ansvarsrett
 Foretakets skal ha 

utdanning- og 
erfaringsnivået i sin faglige 
ledelse. 

 Skal være relevant erfaring 
og utdannelse bak ansvaret

 Skal være formell utdannelse

 https://dibk.no/byggeregler/
sak/3/11/11-3/

Utdanningsnivå:
a) Fag og svennebrev
b) Mesterbrev
c) Høyere grad 120 p.
d) Bachelorgrad 180 p. Ingeniør
e) Mastergrad 300 p. Sivilingeniør

https://dibk.no/byggeregler/sak/3/11/11-3/


Søknad om ansvar i tiltaksklasse 1

•Kommunen kan… 
•SAK 10 § 11-4 , 6. ledd.

•A) For SØK og PRO kan 
krav til praksis reduseres ved 
lengere utdanning

• B) For alle (SØK, PRO, UTF, KONT)

Kan krav til utdanning 
reduseres ved lengre praksis

•Foretak uten utdanning kan 
ikke godkjennes

Søker uten utdanning



Lykke til…


