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Høring - Endringer i byggesaksforskriften - Opprettelse av et
seriøsitetsregister
Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring forslag til
endringer i byggesaksforskriften1.
Nærmere om forslaget
Forslaget gjelder forskriftsbestemmelser om innføring av et frivillig register for foretak
som utfører arbeider i direkte tilknytning til prosjektering, utførelse og ferdigstillelse av
bygge- og anleggstiltak.
Registeret skal kunne brukes av foretak som opererer som underleverandører eller i
ROT-markedet (rehabilitering, ombygging og tilbygg). Det skal være søkbart for
privatpersoner, foretak og myndigheter og vil blant annet gi opplysninger til
Håndverkerportalen2 som er under opprettelse. Sammen med Håndverkerportalen vil
Seriøsitetsregisteret kunne gjøre det lettere for brukerne å finne seriøse foretak, og
samtidig gi disse foretakene en fordel ved at de kan synliggjøre seriøs drift i
konkurranse med andre foretak.
Foretak som registreres i registeret vil få kontrollert grunnleggende opplysninger for å
kunne synliggjøre at foretaket opererer seriøst og på den måten vise forbrukere at de
opptrer lovlig.
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Forskrift 26. mars 2010 nr. 488
Håndverkerportalen skal gi forbrukere veiledning om kjøp av håndverkertjenester, standardkontrakter og
mulighet for å søke etter seriøse foretak. Søk etter foretak vil skje ved at portalen søker i blant annet sentral
godkjenning og seriøsitetsregisteret. Portalen skal etter planen etableres i 2017.
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Postadresse
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo
postmottak@kmd.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59
www.kmd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org no.
972 417 858

Avdeling

Saksbehandler
Knut Fredrik
Rasmussen
22 24 71 49

Høringsfrist og innsending av høringsuttalelse
Høringsnotatet med forslag til forskriftsendringer følger vedlagt og hele høringssaken
er elektronisk tilgjengelig på regjeringen.no. Web id-en til denne siden er
www.regjeringen.no/id2559357
Høringsuttalelser skal avgis elektronisk, under "Send inn høringssvar" på websiden.
Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelsene er offentlige etter offentleglova og
blir publisert på regjeringen.no.
Vi ber om at eventuelle merknader sendes inn senest 30. september 2017.
Eventuelle spørsmål kan rettes til Knut F Rasmussen på tlf. 22 24 71 49.
Med hilsen

Ole Molnes (e.f.)
avdelingsdirektør
Knut Fredrik Rasmussen
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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