
 
 

 

 
Plan og bygningsloven i praksis - SAK 10 
 
Kurs i byggesøknad, roller og ansvar i byggesaker 
  
Hva innebærer det å erklære ansvar i byggesaker? Hva skal en byggesøknad inneholde?  
Disse, og andre spørsmål som gjelder byggesøknader, kommunens saksbehandling, ansvarsrollene og 
regelendringer som er kommet til de siste årene, vil bli behandlet i kurset. Det er særlig ansvarlig 
søkers rolle overfor myndighetene som kan være vanskelig å konkretisere, men også hva 
kommunene krever av opplysninger i forbindelse med byggesøknader. Også rollene til de andre 
ansvarlige (prosjekterende, utførende og kontrollerende) vil bli gjennomgått, i tillegg til 
gjennomføringsplan, tiltaksklasser, krav til godkjenning osv. Relevante deler av plan- og 
bygningsloven, forskrifter og praksis vil bli gjennomgått. 
  
Kurset egner seg godt for de som har jobbet en stund, og som gjerne vil diskutere problemstillinger 
de har møtt. Kurset vil også være nyttig innføring for foretak og personer som ikke har mye praksis, 
men som ønsker innsikt i hva ansvar og kommunal saksbehandling dreier seg om. Kurset vil derfor 
være nyttig for alle typer foretak som er inne i en byggesak, i tillegg til at det vil være nyttig for 
kommunale saksbehandlere. 
  
Foredragsholdere:  
Advokat og partner Reidar Sverdrup, Kluge Advokatfirma AS og Cand. jur. Egil Stabell Rasmussen 
  
Program 
  
0930 Registrering og enkel servering 
 
1000 Innledning; PBL grunnlag og oppbygging – regelverk 
 Plandelen generelt 
 Bygningsdelen generelt 
 Søknads- og ansvarssystem, pbl kap. 20 
  
1200 Lunsj 
  
1300 Kommunens og foretakenes oppgaver ved byggesaksbehandling 
 Kommunens rolle og oppgaver som bygnings- og tilsynsmyndighet 
 Ansvarlig søker (SØK)- roller og oppgaver 
 Ansvarlig prosjekterende (PRO)- roller og oppgaver 
 Ansvarlig utførende (UTF) -roller og oppgaver 
 Ansvarlig kontrollerende - roller og oppgaver 
 Gode råd ved tilsyn eller når noe går galt  
  
1700 Slutt 
 

 
 



 
 

 
Praktiske opplysninger: 
 

Kursnummer, tid og sted 
20180067 – 6. mars 2018, Oslo 
  
Påmeldingsfrist: 
20. februar 2018 
  
Deltakeravgift 
Kr. 3950,- for FBA-medlemmer 
Kr. 4550,- for NITO- og Tekna-medlemmer 
Kr. 5200,- for andre. 
Deltakeravgiften er inkl. materiell og bevertning, ekskl. reise- og oppholdsutgifter. 
  
Avbestilling 
Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp betales et avbestillingsgebyr på 20% av 
deltakeravgiften. 
Ved avbestilling senere enn 3 virkedager før kursstart, eller ved uteblivelse fra kurset, belastes full 
avgift.  
 
Kontaktperson 
Teamleder kurs drift, rådgiver fagkurs Anne Dyve, anne.dyve@nito.no 
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