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aktører i byggesaken.
Kjetil Brekmo 17.04.2018

Plan og bygningsloven § 23-4
Kommunen forventer at søker skal:
Kommunen forventer at søker skal:
• Fungere som tiltakshavers representant
• Har ansvar for at søknaden inneholder
nødvendige opplysninger for kommunens
behandling av søknaden.
• Samordne de ansvarlige foretakene og påse at
alle oppgaver er belagt med ansvar.
• Sørge for at tiltaket avsluttes ved innsending av
nødvendige opplysninger for ferdigattest.

Plan og bygningsloven § 23-5
Kommunen forventer at prosjekterende:
• Prosjekterer tiltaket i samsvar med bestemmelser
og tillatelser gitt i eller i medhold av Pbl.
• Dokumenterer forutsetningene og løsningene som
ligger til grunn for prosjekteringen.
• Prosjekterer nødvendige sikringstiltak etter § 28-2.

Plan og bygningsloven § 23-6
Kommunen forventer at utførende:
• Tiltaket utføres på grunnlag av og i samsvar med
prosjekteringen, og i samsvar med krav eller
tillatelser til utførelsen gitt i eller i medhold av Pbl.
• Gjennomfører nødvendige sikringstiltak under
utførelsen etter § 28-2.

Plan og bygningsloven § 23-7
Kommunen forventer at kontrollerende:
• Er uavhengig av det foretaket som utfører arbeidet som
kontrolleres.
• Kontrollere at prosjekteringsgrunnlaget og de
prosjekterte løsninger som er utarbeidet for tiltaket, er
dokumentert og i samsvar med krav og tillatelser gitt i
eller i medhold av Pbl.
• kontrollere at det foreligger tilstrekkelig prosjektert
grunnlag for utførelsen, at utførelsen er dokumentert å
være i samsvar med krav og tillatelser gitt i eller i
medhold av denne lov, og at utførelsen er i samsvar med
prosjekteringsgrunnlaget.

SAK10 - Ansvar
• Tiltakshaver har ansvar for å fremskaffe nye
ansvarlige foretak ved opphør eller andre endringer
i ansvarsrettene. Tiltakshaver er ansvarlig for
innbetaling av byggesaksgebyr til kommunen.
Kommunen kan i alle saker etter plan- og
bygningsloven rette pålegg mot tiltakshaver.
• Der tiltakshavers ansvar ikke videreføres til
ansvarlige foretak, jf. plan- og bygningsloven § 23-1
andre ledd, har han ansvar for at søknad,
prosjektering og utførelse er i samsvar med krav gitt
i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven

SAK10 – Ansvar - SØKER
I tillegg til ansvar etter plan- og bygningsloven § 23-4 har ansvarlig søker ansvar for
•

a) å delta i forhåndskonferanse der tiltakshaver ønsker det

•

b) å varsle om planlagte tiltak til naboer og gjenboere, være mottaker av merknader
og utarbeide redegjørelse for hvordan merknadene er håndtert, jf. plan- og
bygningsloven § 21-2 og § 21-3

•

c) at søknad om tillatelse, eventuelt rammetillatelse og igangsettingstillatelse,
inneholder alle opplysninger som er nødvendig for å vise at tiltaket oppfyller krav
gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven, jf. § 5-4, herunder tiltakets
plassering, avklaring av behov for dispensasjon, utarbeiding og oppdatering av
gjennomføringsplan og tilrettelegging for kontroll, og forslag til tiltaksklasser for
fagområdene, jf. § 9-4 om tiltaksklasser og § 5-3 om gjennomføringsplan

•

d) å identifisere og avklare ansvarsområdene for ansvarlige foretak, både ved
rammetillatelse og igangsettingstillatelse, og sørge for at erklæringer om
ansvarsrett er sendt inn. Ansvarlig søker har ansvar for at nødvendige underskrifter
foreligger fra tiltakshaver og de ansvarlige foretak. Ansvarlig søker skal melde fra til
kommunen ved mangler, endringer og opphør av ansvarsretter

SAK10 - Ansvar - SØKER
•

e) å påse at det blir utarbeidet avfallsplan, miljøsaneringsbeskrivelse,
sluttrapport for avfallshåndtering og innhentet dokumentasjon for faktisk
disponering av avfall

•

f) å påse at eventuelle sikringstiltak blir prosjektert og utført, jf. plan- og
bygningsloven § 28-2

•

g) å påse at de ansvarlige foretak blir samordnet der det er flere foretak
og ansvaret for slik samordning ikke er særskilt angitt i
gjennomføringsplanen eller erklæring om ansvarsrett

•

h) å motta og videreformidle tillatelser, vilkår og pålegg til de ansvarlige
foretak, og sende søknad ved søknadspliktige endringer i tiltaket

•

i) å påse at nødvendig sluttkontroll blir gjennomført og innhente
samsvarserklæringer fra ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende,
og kontrollerklæring fra kontrollerende for prosjektering og utførelse

SAK10 - Ansvar - SØKER
• j) å søke om ferdigattest, jf. § 8-1
• k) å identifisere gjenstående arbeid, bekrefte at
byggverket har tilfredsstillende sikkerhetsnivå, og å
angi tidspunkt for ferdigstillelse dersom det søkes
om midlertidig brukstillatelse
• l) å legge til rette for kommunalt tilsyn
• m) å påse at dokumentasjon for forvaltning, drift og
vedlikehold etter § 8-2 foreligger, og overlevere
denne til eier mot kvittering.

SAK10 – Ansvar - PROSJEKTERNDE
•

a) at prosjekteringen er kvalitetssikret og dokumentert i henhold til
byggteknisk forskrift kapittel 2 og er tilstrekkelig grunnlag for utførelsen,
samt at det foreligger produktdokumentasjon i henhold til forskrift om
omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk dersom
prosjekterende står for valg av produkt

•

b) å utarbeide situasjonsplan, og sjekke at situasjonskartet gir tilstrekkelig
grunnlag for at tiltaket gis korrekt plassering på situasjonsplanen

•

c) at det blir utarbeidet nødvendig prosjektering som grunnlag for
avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse

•

d) at tiltakshaver og ansvarlig søker blir varslet dersom prosjektering
utløser behov for nødvendige sikringstiltak, jf. plan- og bygningsloven §
28-2, samt foreta slik prosjektering

•

e) koordinering av grensesnitt mot andre ansvarlig prosjekterende

SAK10 – Ansvar - PROSJEKTERNDE
•

f) å levere grunnlag for gjennomføringsplan for sin del av tiltaket, og
tilrettelegge for eventuell kontroll innenfor sitt ansvarsområde, herunder
utarbeide samsvarserklæring ved avsluttet prosjektering

•

g) underleverandør (underkonsulent) uten egen ansvarsrett

•

h) å melde fra til ansvarlig søker om endringer som kan medføre
søknadsplikt, og endringer i ansvarsforhold

•

i) å utarbeide eller sørge for at det fremskaffes dokumentasjon som
grunnlag for forvaltning, drift og vedlikehold med hjemmel i byggteknisk
forskrift kapittel 4 innenfor ansvarsområdet, og at denne overleveres til
ansvarlig søker.

•

j) Å lukke avvik ved å etterkomme kontrollerendes merknad eller ved
verifikasjon for samsvar med tekniske krav, samt gi melding til ansvarlig
kontrollerende at avvik er lukket, herunder hvilket alternativ som er valgt
for å lukke avviket.

SAK10 – Ansvar - UTFØRENDE
•

a) at utførelsen er kvalitetssikret og i samsvar med
produksjonsunderlaget, og at eventuelle vilkår som følger av
tillatelse eller særskilte krav til utførelsen gitt i eller med
hjemmel i plan- og bygningsloven er oppfylt

•

b) at tiltaket plasseres korrekt i henhold til situasjonsplanen

•

c) at det foreligger produktdokumentasjon der utførende står
for valg av produkt og at anvisninger for innbygging, montasje
mv. for produkter foreligger og følges

•

d) å bidra til og følge opp avfallsplan, gjennomføre
miljøsanering, innhente og ta vare på dokumentasjon for
faktisk disponering av avfall, og utarbeide sluttrapport for
avfallshåndtering

SAK10 – Ansvar - UTFØRENDE
•

e) å gjennomføre prosjekterte sikringstiltak, jf. plan- og
bygningsloven § 28-2, og melde fra til ansvarlig søker om
nødvendig behov for sikringstiltak som ikke er prosjektert

•

f) å koordinere grensesnitt mot andre ansvarlig utførende

•

g) å melde fra til ansvarlig søker der utførende oppdager at
prosjekteringen er mangelfull, motstridende eller feilaktig etter
krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven

•

h) å levere grunnlag for gjennomføringsplan for sin del av
tiltaket, samt å tilrettelegge for eventuell kontroll innenfor sitt
ansvarsområde, herunder utarbeide samsvarserklæring ved
avsluttet utførelse, og foreslå for ansvarlig søker tidspunkt for
ferdigstillelse av gjenstående arbeider som grunnlag for
søknad om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse

SAK10 – Ansvar - UTFØRENDE
•

i) underleverandør (underentreprenør) uten egen ansvarsrett

•

j) å melde fra til ansvarlig søker om endringer som kan
medføre søknadsplikt, og endringer i ansvarsforhold

•

k) å utarbeide eller sørge for at det fremskaffes
dokumentasjon som grunnlag for forvaltning, drift og
vedlikehold med hjemmel i byggteknisk forskrift kapittel 4
innenfor ansvarsområdet, og at denne overleveres til ansvarlig
søker.

•

l) Å lukke avvik ved å etterkomme kontrollerendes merknad
eller ved verifikasjon for samsvar med tekniske krav, samt gi
melding til ansvarlig kontrollerende at avvik er lukket, herunder
hvilket alternativ som er valgt for å lukke avviket.

SAK10 – Ansvar - KONTROLLERENDE
•

a) å planlegge og gjennomføre kontroll, samt foreta sluttkontroll

•

b) å levere grunnlag for gjennomføringsplan innenfor sitt ansvarsområde, herunder
utarbeide sluttrapport og kontrollerklæring ved avsluttet kontroll som viser hva som
er kontrollert, hvilke avvik som er avdekket og hvordan avvikene er behandlet

•

c) å kontrollere at tiltaket er i overensstemmelse med krav gitt i eller med hjemmel i
plan- og bygningsloven, og melde fra til de aktuelle ansvarlige foretak om avvik
som avdekkes

•

d) melde fra til ansvarlig søker om avvik som ikke blir lukket av det ansvarlige
foretak, og melde fra til kommunen dersom avvik ikke blir lukket i tiltaket

•

e) å koordinere grensesnitt mot andre ansvarlig kontrollerende, og bidra til å
koordinere kontrollen der det er flere ansvarlig kontrollerende

•

f) underleverandør (underkontrollør) uten egen ansvarsrett.

Ansvarlig kontrollerendes ansvar omfatter ikke ansvar for retting eller lukking av avvik.
Kontrollerende har ikke ansvar for å avklare eventuell uenighet om valg av løsninger og
dokumentasjon av disse

SAK10 Ansvar
•

Når ansvarlig foretaks ansvar opphører, skal foretaket melde fra til ansvarlig søker, som har
ansvar for å melde fra til kommunen. Foretaket skal sikre dokumentasjon for det arbeidet som
er utført fram til opphør innenfor sitt ansvarsområde, herunder samsvarserklæringer og
kontrollerklæringer, og ivareta grensesnitt mot nytt ansvarlig foretak. Nytt ansvarlig foretak skal i
erklæring om ansvarsrett klargjøre det ansvaret dette foretaket påtar seg. Ved opphør av ansvar
kan kommunen gi det ansvarlige foretaket pålegg om retting eller utbedring innenfor
ansvarsområdet.

•

Ansvarlig foretak skal oppbevare dokumentasjon for oppfyllelse av sin ansvarsrett i 5 år etter at
ferdigattest er utstedt

•

Et ansvarlig foretak kan påta seg ansvar for underleverandør, altså underkonsulent
(prosjektering), underentreprenør (utførelse) eller underkontrollør. Det ansvarlige foretak har fullt
ansvar for underleverandøren, og ansvarsrett og sentral godkjenning for ansvarsrett kan trekkes
tilbake på grunn av feil underleverandøren gjør. Ansvaret omfatter også oppfyllelse av pålegg.
Ansvarlig foretak skal sørge for at foretakets kvalitetssikring og kompetanse i tiltaket gir
tilstrekkelig grunnlag for å gjennomføre det aktuelle tiltaket.

•

Ulovlige forhold etter regler gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven skal meldes til
kommunen. Ansvarlig prosjekterende, ansvarlig utførende og ansvarlig kontrollerende skal
melde fra til ansvarlig søker og/eller tiltakshaver, og til kommunen dersom forholdet ikke blir
rettet.

Forventning ved søknad.
Ved rammesøknad skal kommunen ta stilling til:
• Tiltakets form, volum og plassering.
• Tiltaksklasse
• Kontrollomfang
Ved Ett- trinn søknad og igangsettingstillatelse skal
kommunen ta stilling til:
• Alle relevante forhold.

Forventning ved rammesøknad
• Det forventes at det før rammesøknad utarbeides
tiltaksprofil for tiltaket og at gjennomføringsplan som
viser at søker har mottatt samsvarserklæring fra alle
prosjekterende foretak som har prosjektert tiltaket
klart for søknad om rammetillatelse.
• I tillegg må alle planlagte ansvarsområder angis
med tiltaksklasse.
• Endring av tiltaksklasse senere vil kreve søknad om
endring av tillatelse.

Forventning ved ett-trinn / Igangsetting
• Det må foreligge samsvarserklæring fra
Brannprosjekterende samt kontrollerklæring fra
kontrollerende for brannprosjektering. Tkl 2 og 3
• Alle bestemmelser gitt i eller i medhold av PBL som
ikke oppfylles må det være redegjort for –
Dispensasjon eller fraviksanalyse.

•TAKK FOR MEG

