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Fremdrift i arbeide med nye byggeregler og kvalifikasjonskrav
I desember 2017 besluttet daværende statsråd Jan Tore Sanner å iverksette en ryddejobb i
byggereglene. Dette gjennom å nedsette ett hurtigarbeidende ekspertutvalg. Målsetningen
var at man skulle ha ordninger som gir kvalitet i bygg og anlegg og samtidig gjøre det
enkelt å være seriøs. Videre understreket statsråden at det er helt avgjørende at næringen,
markedet og myndighetene har tillit til de ordninger som gjelder, samtidig som man
sørger for likebehandling av norske og utenlandske foretak. Det vises til pressemelding fra
departementet av 4. desember 2017.
Initiativet til en gjennomgang av regelverket kom som følge av en periode med mye uro
tilknyttet kvalifikasjonskrav, Sentral godkjenningsordning, omfang av byggfeil, manglende
kontroll og utfordringer i ROT-markedet.
Byggmesterforbundet støttet initiativet til den ryddejobben som ble igangsatt. Selv om vi
var overrasket og skuffet over at de betydelige bygghåndverksinteressene ikke ble
representert i det nedsatte Byggkvalitetutvalget, deltok vi i utvalgets referansegruppe.
Når arbeidet ble igangsatt ble det lagt ett løp slik at man så for seg nye regler gjeldende fra
1. juli 2021. Byggkvalitetutvalget skulle gjennomføre sitt arbeide innenfor ett år og levere
sin rapport til departementet 1. juli 2019. Isteden ble den levert i februar 2020. Dette har
medført at overgangsordninger for kvalifikasjonskrav i Sentral godkjenningsordning har
blitt forlenget ved to anledninger og nå er gjeldende til 1. juli 2022.
Byggmesterforbundet er kjent med at høringsrunden på Byggkvalitetutvalgets rapport ble
forlenget, og at det grunnet pandemien har vært forhold som kan forsinke departementets
arbeide. På vegne av alle de i næringen som dette arbeidet ble igangsatt for, anmodes det
om nærmere informasjon om fremdrift i arbeidet og om det fortsatt er slik at det
planlegges for at nytt regelverk som bedre sikrer byggkvalitet og seriøsitet, blir gjeldende
fra 1. juli 2022.

Med vennlig hilsen

Knut Strand Jacobsen
Adm. direktør

Frank Ivar Andersen
Leder politisk avdeling

