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Tillegg nr. 1 til tildelingsbrev for 2017 –  

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2017 

1. INNLEDNING 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til Stortingets behandling av 

revidert nasjonalbudsjett for 2017, jf. Prop. 129 S (2016-2017) og Innst. 401 S (2016-

2017). I dette brevet følger vi opp endringer i budsjettildelinger for Direktoratet for 

byggkvalitets (DiBKs) virksomhet i 2017. I tillegg framgår noen andre saker av brevet. 

Vi ber om at dere tar opp eventuelle uklarheter så snart som mulig. 

 

For øvrig viser vi til DiBKs tildelingsbrev for 2017. 

 

2. OPPDRAG  

Sentral godkjenning av planleggere 

De nye lovbestemmelsene om sentral godkjenning av planforetak i plan- og 

bygningsloven §§ 12-16 og 12-17 trer i kraft 1. juli 2017. KMD ønsker å etablere en slik 

ordning, og at DiBK skal administrere den. Vi ber derfor DiBK innen 1. november 2017 

om å utrede hva det vil koste å 1) utvikle og 2) administrere en sentral 

godkjenningsordning for planforetak. DiBK skal legge til grunn at ordningen blir lagt 

tett opp til dagens system for sentral godkjenning, med høy grad av automatisering. 

 



 

Side 2 

 

Ladeklare bygg 

Vi viser til Stortingets vedtak 717 (2016-17) der det heter at "Stortinget ber regjeringen 

vurdere hvordan man kan innføre krav til at nye bygg og bygg som underlegges større 

ombygginger, skal være ladeklare bygg." Vi ber DiBK vurdere hvilke problemstillinger 

vedtaket utløser, mulige løsninger samt anbefale hvordan det bør følges opp. DiBK må 

herunder konkret vurdere om byggteknisk forskrift egner seg for denne form for regulering. I 

utredningen bør DiBK blant annet definere hva et ladeklart bygg er, samt redegjøre for hvilke 

tiltak som kan utløse et slik krav for eksisterende bygg, mulige tekniske løsninger og hvordan 

byggekostnadene påvirkes. Frist 1. februar 2018. 

 

Vi ber direktoratet ta kontakt med KMD for et oppstartsmøte i august før arbeidet igangsettes, 

blant annet for å avklare grensegangen mot departementets arbeid med pbl § 31-2.  

 

3. ENDRINGER I BUDSJETTILDELINGER FOR 2017  

Departementet tildeler DiBK justerte budsjettrammer for 2017. Nye rammer for 

budsjettåret framgår av tabellene under. 

 

Kap. 587 Direktoratet for byggkvalitet   (tall i tusen kroner) 

 Post Betegnelse Budsjett 2017 

01 Driftsutgifter 100 205 

22 Kunnskapsutvikling og 

informasjonsformidling 

47 930 

 Sum kap. 587 148 135 

 

Tilhørende merverdiavgift utgiftsføres på Finansdepartementets kapittel 1633 

Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift, post 01 Driftsutgifter.  

 

Kap. 587, post 01 Driftsutgifter 

Bevilgningen øker som følge av nye beregninger av kompensasjon for forenklet modell 

for premiebetaling til Statens pensjonskasse, som ble innført fra og med 1.1.2017, jf. 

Tildelingsbrevet for 2017.  

 

Bevilgningen øker med 220 000 kroner, fra 99 985 000 kroner til 100 205 000 kroner. 

 

Kap. 587, post 22 Kunnskapsutvikling og informasjonsformidling 

Bevilgningen økes med 3,5 mill. kroner slik at DiBK kan etablere et seriøsitetsregister 

for bygg- og anleggsnæringen. Registeret skal gjøre det enklere for brukerne å finne 

seriøse foretak, og på den måten gi disse foretakene en fordel ved at de kan synliggjøre 

seriøs drift i konkurranse med andre foretak.  

 



 

Side 3 

 

Driften av registeret skal finansieres gjennom egne gebyrer for registrering og 

ordningen skal være selvfinansierende.  

 

Registeret skal være i drift fra 1. januar 2018. DiBK skal dekke resterende kostnader 

ved å utvikle registeret innenfor gjeldende bevilgninger i 2017.  

 

Bevilgningen øker med 3 500 000 kroner, fra 44 430 000 kroner til 47 930 000 kroner. 

 

4. FULLMAKTER 

DiBK har i brev av 19. desember 2014 fått delegert fullmakter for lønns- og 

personalområdet. Fullmakt i punkt 3 i brevet om erstatningskrav mot staten, erstattes 

med dette av følgende fullmakt: 

 

Departementet gir DiBK fullmakt til å behandle saker om erstatningskrav der 

utbetalingen ikke overstiger 200 000 kroner samt fullmakt til å belaste inntil 200 000 

kroner på kap. 471, post 71. Behandling av saken og ev. utbetaling skal skje i tråd med 

Justis- og beredskapsdepartementets rundskriv G-01/2017 (vedlagt). Kap. 471, post 71 

belastes når staten betaler erstatning fordi staten er ansvarlig på grunnlag av 

skyldansvar eller objektivt ansvar. Det vises også til Statens personalhåndbok pkt. 10.23 

om Statens erstatningsansvar. 

  

5. RAPPORTERING OG RESULTATOPPFØLGING 

Oppfølging og rapportering på budsjettpostene skal følge de krav og forutsetninger gitt 

i tildelingsbrevet til DiBK for 2017 av 10. januar 2017. 

 

 

Med hilsen  

 

 

Ann Ingeborg Hjetland   

ekspedisjonssjef    

 Benedikte Endresen 

avdelingsdirektør 

  

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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