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Høring av lovforslag om endringer i plan- og bygningsloven - Endringer i reglene om
sentral godkjenning
Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer
i plan- og bygningsloven. Høringsnotatet med forslag til lovendringer er elektronisk
tilgjengelig på regjeringen.no, her: www.regjeringen.no/id2403867.
Lovforslaget
Proposisjonen inneholder forslag til forskriftshjemler som åpner for at man kan stille andre
krav enn rene kvalifikasjoner til sentralt godkjente foretak. De mest aktuelle er krav til
dokumentasjon om skatt, moms, HMS mv. Dette innebærer at sentral godkjenning gir
tydeligere indikasjoner på foretakenes seriøsitet. I forslaget til proposisjon drøftes
utgangspunktene og rammene for slike regler. Det vises til valg som må gjøres i det videre
arbeidet med utfyllende forskrifter.
Nye krav til foretakene skal gi større sikkerhet for kvaliteten og seriøsiteten til sentralt
godkjente foretak. Disse kravene og øket tilsyn med foretakene fra den sentrale
godkjenningsordningen skal sammen bidra til sikkerhet for at sentralt godkjente foretak
utfører arbeid i tråd med krav i plan- og bygningslovgivningen. På dette grunnlaget åpnes det
for at det på sikt kan innføres enkelte lempninger i visse regler for behandling av byggesaker
der foretak er sentralt godkjent. En forutsetning er at praksis etter noen tid viser at sentral
godkjenning faktisk innebærer en kvalitetssikring i foretakene som er god nok .
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Gjennomføring
Forslaget skal etter planen tre i kraft 1. januar 2016, sammen med oppheving av krav om lokal
godkjenning av foretak i byggesaker. Av hensyn til videre arbeid er frist for uttalelse
6. mai 2015.
Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn
høringssvar" på www.regjeringen.no/id2403867. Alle kan avgi høringsuttalelser.
Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige
høringsuttalelser.
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