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Byggesaksforskriftens kompetansekrav 

Fra 1. januar stiller byggesaksforskriften formelle krav til utdanningsnivå for foretak som påtar 

seg ansvarsrett i byggesaker. Kommunal- og moderniseringsdepartementet begrunner 

endringene med å sikre likebehandling av foretak innen EØS-området. 

 

Regelendringene har ført til at flere medlemmer har henvendt seg til NITO og påpekt 

urimeligheten i hvordan reglene er utformet og at endringene vil innebære nedleggelser av en 

del velrennomerte foretak innen rådgivningsbransjen.   

 

For de tre tiltaksklassene, som er definert i forskriften, stilles det ulike krav til utdanningsnivå. 

For tiltaksklasse 3 stilles det krav om utdanning på universitetsnivå med 300 studiepoeng eller 

tilsvarende og åtte års arbeidserfaring. Svært mange av dagens yrkesutøvere oppfyller ikke 

kravene, selv om de har fylt disse funksjonene frem til nå.  Endringene innebærer at 

ingeniører som har 35-40 års erfaring ikke lenger får lov til å sitt praktisere yrke, selv om de 

behersker sine oppgaver. Det synes urimelig at de mister sitt yrke på grunn av nye formalkrav 

og ikke på bakgrunn av eventuell manglende kompetanse til å utføre en fullt forsvarlig jobb 

etter lovkravene.  

 

En annen virkning av skjerpelsene i forskriftskravene er en forskjellsbehandling av ingeniører 

som har gjennomført spesialisering innen et fagfelt. For eksempel vil en branningeniør som 

har 110 studiepoeng fra Høgskolen Stord Haugesund (HSH), ikke får lov til å gjennomføre 

brannsikringsoppgaver, mens sivilingeniører som har 7,5 studiepoeng innen brannfag fortsatt 

vil få lov til dette. Dette synes heller ikke rimelig.  Hvis formålet med regelendringen er å øke 

kvaliteten i det byggtekniske arbeidet, synes grep som setter absolutte krav til oppnådd grad 

som et lite treffsikkert virkemiddel for å nå målet. 

 

NITO frykter endringene som har blitt gjort kan ha flere uheldige konsekvenser. Det er grunn 

til å tro at regelendringene vil føre til strukturendringer innen næringen, som vil innebære 
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færre foretak. Med færre tilbydere av rådgivende ingeniørtjenester, vil konkurransen dempes 

og med den følge at prisene på tjenestene stiger.  

 

NITO ber derfor om at forskriftsens §§ 11-2 og 11-3 endres, slik at det er reell kompetanse 

som vurderes innen de ulike tiltaksklassene og ikke bare formelle krav til oppnådd grad. Det 

bør i denne sammenheng også vurderes om § 13-5 bør endres slik at konkurranseforholdene 

innen brannsikkerhet, geoteknikk, konstruksjonssikkerhet og bygningsfysikk bedres. 
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