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Ansvarsrett i byggesaker



1. Ansvar og rollefordeling



• Tiltakshaver er den person eller foretak tiltaket utføres på vegne av. 

• Tiltakshaver har primæransvaret i byggesaker. 

• Det kreves ingen kvalifikasjoner for å være tiltakshaver.

• I mer komplekse tiltak har tiltakshaver plikt til å overføre ansvaret til 
ansvarlige foretak.

Tiltakshaver



• Ansvarlig foretak innestår overfor myndighetene for 
at lovkrav er oppfylt. 

• Oppgaven skal utføres i tråd med lov og tillatelse.

• Ansvar begrenses til ansvaret vedkommende har 
påtatt seg i søknad om ansvarsrett i den konkrete saken.

• Mangler og feil kan følges opp med pålegg, sanksjoner, fratakelse av 
ansvarsrett.

Ansvarlige foretak



• Ansvarlig søker – representerer tiltakshaver ovenfor kommunen, har 
ansvar for søknadsprosessen

• Ansvarlig prosjekterende – prosjekterer hele eller deler av tiltaket, 
lager grunnlaget for utførelsen

• Ansvarlig utførende – utfører hele eller deler av tiltaket, basert på 
tillatelse og prosjekteringsgrunnlag

• Ansvarlig kontrollerende – kontrollerer prosjektering og/eller 
utførelse

Ansvarlige foretak



2. Kvalifikasjoner og kvalitetssikring



• Ansvarlig foretak skal oppfylle de kravene til kvalifikasjoner, 
pålitelighet og dugelighet som følger av byggesaksforskriften

• Erklæring om ansvarsrett skal bekrefte at foretaket oppfyller krav til 
relevant utdanning og praksis

• Har foretak sentral godkjenning fra DIBK, legges denne                         
til grunn når foretak erklærer ansvarsrett

• Foretak uten sentral godkjenning kan følges opp med tilsyn

Utgangspunktet



Foretak som påtar seg ansvarsrett i byggesak, skal ha faglig ledelse med eksamen 
eller annen bestått prøve som er relevant for foretakets ansvarsrett. Følgende 
alternative utdanningsnivåer skal være oppfylt: 

a) fag- eller svennebrev, eller tilsvarende

b) mesterbrev eller tilsvarende

c) høyere fagskolegrad med 120 studiepoeng, eller tilsvarende

d) bachelorgrad i ingeniørutdanning, høgskolegrad eller tilsvarende grad med 
180 studiepoeng, eller tilsvarende

e) mastergrad i ingeniørutdanning eller arkitektur, sivilarkitekt, sivilingeniør, 
eller tilsvarende grad med 300 studiepoeng, eller tilsvarende.

Utdanning – SAK10 § 11-2



Utdanning og praksis



• Kravet til praksis gjelder etter endt utdanning.

• For tiltaksklasse 2 og 3 øker kravene til utdanning og praksis.

• For tiltaksklasse 1 kan kommunen godkjenne at: 

a. kravet til praksis reduseres for SØK og PRO ved relevant utdanning av lengre 
varighet eller høyere grad 

b. kravet til utdanning reduseres ved relevant praksis av lengre varighet og god 
kvalitet

Utdanning og praksis



• Alle foretak som erklærer ansvarsrett skal ha skriftlige rutiner for 
kvalitetssikring.

• Hovedhensikten med kravene til kvalitetssikringsrutiner er å sørge for 
bedre dokumentasjon, sporbarhet og styring i byggeprosessen. 

• Rutinene skal være et hendig verktøy for foretak, og aktiv bruk av 
dem vil være med på å bidra til bedre kvalitet på sluttproduktet. 

Kvalitetssikringsrutiner



• Rutiner for kvalitetssikring skal omfatte: 

 rutiner for å identifisere, ivareta, herunder verifisere, og dokumentere 
oppfyllelse av relevante krav

 rutiner for å ivareta de plikter og oppgaver som følger av foretakets ansvar og 
funksjon i tiltaket

 rutiner for å styre andre foretak som foretaket knytter til seg

 rutiner for å identifisere, behandle og lukke avvik 

• Ved tilsyn skal foretaket dokumentere at det oppfyller krav til rutiner.

Kvalitetssikringsrutiner



3. Fratakelse av ansvarsrett



Pbl . § 23-3 tredje ledd:

«Kommunen skal treffe vedtak om å frata foretak ansvarsrett ved 
alvorlige overtredelser av bestemmelser eller tillatelser gitt i eller i 
medhold av denne lov, eller dersom den finner at ansvarlig foretak 
ikke fyller de krav som stilles til kvalifikasjoner, pålitelighet og 
dugelighet. Før det treffes slikt vedtak, skal foretaket gis varsel med 
frist til å uttale seg. Dersom kommunen finner det nødvendig, kan 
den straks sette ansvarsretten ut av kraft inntil saken er endelig 
avgjort.»

Grunnlaget - lovbestemmelsen 



• Fratakelse av ansvarsrett gjøres som ofte gjennom tilsyn. 

• SAK10 § 15-3 sier at kommunen skal ha krav til at kvalifikasjoner er 
oppfylt i tiltaket som prioritert tilsynsområde i en periode på 2 år fra 
1. januar 2020.

• Kommunens strategi for tilsyn og ulovlighetsoppfølging har        
«saker med useriøse aktører» som et prioritert område.

Grunnlaget - tilsyn



• Kommunen sender ut varsel om tilsyn og ber om relevante 
dokumenter, som hovedregel på et tidlig stadium i byggesaken. 

• Hvis krav om utdanning, praksis eller kvalitetssikring ikke er oppfylt, 
sendes varsel om fratakelse av ansvarsrett.

• Foretaket får 2 uker på å uttale seg, sende inn ny dokumentasjon, e.l.

Prosess ved fratakelse av ansvarsrett



• Hvis kravene fortsatt ikke er oppfylt, fattes vedtak om fratakelse.

• Når vedtaket er fattet, har foretaket ikke lenger ansvarsrett i den 
konkrete saken. 

• Vedtak om fratakelse er et enkeltvedtak som kan påklages. 

Prosess ved fratakelse av ansvarsrett


