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Kvalifikasjonskrav som stilles til sentral godkjenning, samhandling med
annet regelverk
Nelfo, som organiserer de tekniske entreprenørene i NHO, viser til utsendt pressemelding
fra KMD, datert 4. desember 2017, hvor bl.a. kvalifikasjonskravene som stilles til sentral
godkjenning, blir omtalt.
Nelfo vil innledningsvis rose KMD og politiske ledelse for vilje til å gripe fatt i de
aktuelle problemstillingene, og vi er spesielt glad for at man nå ønsker å rydde opp i
gammelt regelverk, samt beslutningen om at overgangsordningen for kvalifikasjonskrav,
som ble vedtatt 22. februar 2016, forlenges til 1. januar 2020. Vi registrerer også at det nå
er vedtatt å sette ned et hurtigarbeidende ekspertutvalg som skal se helhetlig på
verktøyene man har for å sikre god byggekvalitet og arbeid mot useriøse aktører. Dette
mener vi er et klokt grep.
Nelfo deltok i den såkalte ekspertgruppen, nedsatt av byggenæringen, som fremla
rapporten «Kvalifikasjoner for ansvarlige foretak». Dette er en rapport vi stiller oss bak. I
denne rapporten, som var et innspill fra byggenæringen til DiBK, hadde man bl.a. et
spesielt søkelys på behovet for samordning mellom det kvalifikasjonsregelverk som
forvaltes gjennom Plan- og bygningsloven, og det kvalifikasjonsregelverket som er
vedtatt av DSB/Justisdepartementet. Sistnevnte regelverk - FEK - gjelder fagområdet
elektro (FEK – Forskrift om elektrofag og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til
elektriske anlegg og elektrisk utstyr).
I henhold til kvalifikasjonskrav i FEK vil en aktør med fagbrev, teknisk fagskole, samt
elektroinstallatørprøven, kunne utføre og prosjektere alle typer tekniske installasjoner i et
bygg. Unntaket er det som blir omhandlet i plan- og bygningsloven (brannalarm, ledesystemer og heis). Her gjelder ikke FEK; jf. de nye kvalifikasjonskravene som ble vedtatt
22. februar 2016. Elektrobransjen har, i motsetning til andre fag i byggebransjen, lovpålagte kvalifikasjonskrav.
Nelfo ser denne type manglende samordning mellom ulike type kvalifikasjonsregelverk,
som i dette tilfellet forvaltes av to ulike departementer, som lite hensiktsmessig.
KMD har de siste årene, og ikke minst under denne regjering, vært prisverdig opptatt av å
sikre god byggekvalitet, høyne produktiviteten i byggenæringen, samt få ned byggekostnadene. Samordning av ulike type kvalifikasjonsregelverk vil sikre og styrke økt

samhandling i verdikjeden, og nettopp være et viktig bidrag for å realisere viktige
politiske mål på de ovennevnte områdene.
I en kommende forskrift fra KMD på dette området, vil det etter Nelfos syn være nok å
henvise til FEK, også på områdene brannalarm, ledesystemer og heis.
Med unntak av heis, er brannalarm og ledesystemer av de mindre kompliserte tekniske
installasjoner. Moderne bygg, det være seg næringsbygg eller boliger, blir stadig mer
teknologisk avanserte, og her ligger Norge på mange områder i forkant. Dette er tekniske
installasjoner som i all hovedsak blir dekket av kvalifikasjonskravene i FEK. Samtidig ser
Nelfo en utvikling hvor stadig nye tekniske områder vil kunne bli omhandlet av regelverket i plan- og bygningsloven. Aktuelle eksempler kan være lokal energiproduksjon
(eksempelvis solenergi) og elbillading (såkalte ladeklare bygg). Derfor er det viktig at
man nå ikke bare rydder opp i gammelt regelverk, men også tar høyde for fremtidige
regulatoriske behov. Samhandling av regelverk vil og må her være viktig. Det er verd å
merke seg at tekniske installasjoner i et moderne næringsbygg ofte representerer over 50
% av verdiskapningen/kostnaden i et bygg.
Vi vil derfor be KMD, når de nå nedsetter sitt hurtigarbeidende ekspertutvalg, tar økt
samhandling mellom ulike typer kvalifikasjonsregelverk med som en aktuell problemstilling. Nelfo vil selvsagt være tilgjengelig som ressurs i et slikt arbeid.
Vi vil også anbefale at KMD i dette arbeidet også har en dialog med Justisdepartementet/
DSB. Vi vil tro at denne problemstillingen også vil være aktuell på eksempelvis området
sprengningsarbeider.
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