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Høringssvar. Endringer i byggesaksforskriften (Sentral Godkjenning)
Nelfo er en landsforening i NHO med 1600 medlemsbedrifter som leverer elektriske
installasjoner, automatisering og integrasjoner, samt heis og løfteinnretninger, til bygg,
infrastruktur og industri.
Nelfo viser til departementets høringsdokumenter datert 28. juni 2018. Det foreslås her flere
endringer i byggesaksforskriften, bl.a. for å løse noen av problemene som har oppstått knyttet til
kvalifikasjonskrav for ansvarlige foretak i Sentral Godkjenning. Med en "teknisk endring" som
ble innført i byggesaksforskriften fra 1.1.2016, og som ble foretatt samtidig som muligheten for
lokal godkjenning for ansvarsrett ble fjernet, ble skjønnsrommet for realkompetansevurdering
fjernet. Resultatet ble at svært mange foretak ikke ble vurdert til lenger å være kvalifisert for
ansvarsrett. Mange allerede kvalifiserte foretak fikk ikke fornyet sin godkjenning, og det uten at
det var påvist svikt i foretakenes leveranser. Nye søkere fikk ikke Sentral Godkjenning basert på
kvalifikasjoner som tidligere hadde vært praksis å gi slik godkjenning. Dette rammet både
utførende og prosjekterende foretak.
Nelfo vil takke departementet og politisk ledelse for å gjøre noe med de aktuelle og viktige
problemstillingene, bl.a. gjennom forskriftsendringene som foreslås. Vi er også glade for at
overgangsordningen er forbedret og forlenget til 1. juli 2020. Vi er også fornøyd med at
Ekspertutvalget som skal evaluere og vurdere endringer i Sentral Godkjenning og det planlagte
Seriøsitetsregisteret har kommet i gang og at Nelfo har fått plass i referansegruppen som vil følge
utvalgets arbeid fra bransjehold.
Nelfo har kommentarer til følgende av forslagene i høringsnotatet:
•

SAK10 § 1-2. Vi støtter forslaget om å gjeninnføre definisjon av faglig ledelse. Forslaget er
kun en presisering av hva som er å anse som gjeldende rett i dag.

•

SAK10 § 11-1. Vi støtter forslaget om å tydeliggjøre at faglig ledelse må være fast ansatt
som vilkår for Sentral Godkjenning.

•

SAK10 § 11-2 og 11-3. For Nelfos medlemmer som forholder seg til Sentral Godkjenning
gjelder det i hovedsak funksjonene prosjekterende og utførende – og i fagområdene
ledesystem og brannalarmanlegg.
o Vi støtter forslaget om å plassere toårig teknisk fagskole (tidligere benevnelse) / toårig
fagskoleutdanning (benevnelse i dag) som et eget utdanningsnivå i forskriften, og at disse
kan få sentral godkjenning, og erklære ansvarsrett i tiltaksklasse 2 prosjekterende og
tiltaksklasse 3 utførende.

Vi forutsetter at det skal praktiseres en likebehandling av toårig teknisk fagskoleutdanning (før poeng ble innført i 1999/2003) og fagskoleutdanning av nyere dato (med
fagskolepoeng/studiepoeng).
Innen elektrofag, og herunder fagområdene ledesystem og brannalarmanlegg, vil vi også
fremheve at foretakene også må etterleve et annet kvalifikasjonsregelverk som følger av
DSBs "Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske
anlegg og elektrisk utstyr (FEK)". Her fremgår i §7 at kvalifikasjonskravene til den som
har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg, skal ha relevant mastereller bachelorgrad eller toårig utdanning som fagskoletekniker med relevant fagbrev.
Vedkommende skal i tillegg ha minst tre års relevant praksis opparbeidet etter endt
utdanning. I FEK er utdanningene sidestilt mht. kvalifikasjonskrav. Innen elektrofag er
dermed en faglig ansvarlig installatør, med toårig teknisk fagskole / fagskoleutdanning og
installatørprøve og dokumentert praksis, grunnleggende kvalifisert for alle oppdrag,
prosjektering og utførelse, fra de enkle til de mest avanserte 1.
Vi støtter som nevnt forslaget fra KMD om endringer i § 11-2 og 11-3. En løsning kunne
også være i SAK10 å vise til og la FEK ivareta kvalifikasjonskravene for de aktuelle
elektrofagområdene ledesystem og brannalarmanlegg.
o Vi mener at kravet til praksis for det nye utdanningsnivået er for strengt.
I tiltaksklasse 2 prosjekterende mener vi kravet til praksis for toårig teknisk fagskoleutdanning må senkes fra foreslåtte 10 år, og settes likt det som kreves for bachelorgrad, 6
år.
I tiltaksklasse 3 utførende må kravet senkes fra foreslåtte 8 år, og settes likt det som
kreves for bachelorgrad, 5 år.
o Vi støtter forslaget om å vektlegge relevant arbeidserfaring opparbeidet før endt
(videre)utdanning. Vi støtter foreslått løsning ved at hvert år med relevant praksis som er
opparbeidet før videreutdanningen er avsluttet, godskrives med et 1/2 år ved søknad om
Sentral Godkjenning.
o Vi gjør oppmerksom på at vår bransjeforening Heisleverandørenes Landsforening vil gi
eget høringssvar om fagområdet løfteinnretninger, der annet nasjonalt og internasjonalt
regelverk også kommer til anvendelse.
•

SAK10 § 13-1a. Seriøsitetsvilkår for sentral godkjenning av foretak
o

1

Nelfo har tidligere vært positive til registrering av seriøsitetsopplysninger i tilknytning
til sentral godkjenning, gitt at dette løses med automatisert datafangst mellom offentlige
instanser.

For en nærmere beskrivelse av elektrofagets kvalifikasjonskrav i FEK, se rapport fra bygge- og
anleggsnæringens ekspertutvalg om kvalifikasjoner for ansvarlige foretak. Levert til Dibk i november
2016.

o

Nelfo har i arbeidet med "Enkelt å være seriøs" også pekt på at seriøsitetsopplysningene
i sentral godkjenning må samordnes med bl.a. DSB El-virksomhetsregisteret og NKOM
autorisasjon for ekomnettinstallatører. Slik samordning mellom kvalifikasjonsregelverk
betyr ikke at sentral godkjenning skal ta over for andre kvalifikasjonsregistre. Vi ønsker
derimot sentral godkjenning som et godt supplement for foretak som har faglig
godkjenning i andre kvalifikasjonsregistre og som arbeider med byggoppdrag, slik at de
på like vilkår kan ta nytte av og dokumentere foretakets seriøsitetsopplysninger.

o

Vi mener at et viktig incentiv for økt oppslutning vil være at registreringen av
seriøsitetsopplysninger har et nivå og en tilgjengelighet som medfører at de de mange
markedsbaserte prekvalifiseringsportalene kan erstattes.

•

SAK10 § 13-1b. Tilleggsopplysninger for sentral godkjenning for ansvarsrett
o

Vi støtter ikke forslaget om å utvide SAK10 § 13-1b slik at det åpnes for at foretak på
frivillig basis kan erklære hvilken utførelseskompetanse det har, og at informasjon om
dette kan fremgå av godkjenningsbeviset.

o

For å ivareta registerets troverdighet mener vi registeret kun skal ha bekreftede
opplysninger fra offentlige registre. Vi mener at departementet derimot må følge opp
næringens felles krav om etablering av et nasjonalt kvalifikasjonsregister (jf. "Enkelt å
være seriøs" – modul 2).

•

De øvrige forslagene i høringsnotatet har vi ingen kommentarer til.

Ved spørsmål står vi gjerne til disposisjon for å utdype våre kommentarer. Vi ser også frem til
videre god dialog om kommende prosesser om forbedringer i regelverket for byggesak og
seriøsitet.
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Nelfo
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