
Behandling av byggesaker 
 

1. Definisjon av byggesak 
Med byggesak forstås i denne sammenheng nybygg eller endring av eksisterende bygg som krever 
myndighetenes samtykke i medhold av «Plan- og bygningsloven» med tilhørende forskrifter, 
Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrift, samt arbeid som omfattes av forskrift om «sikkerhet, 
helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (Byggherreforskriften). Rutinemessig 
vedlikeholdsarbeid, som ikke omfattes av forannevnte lover, regnes ikke som byggesak i denne 
sammenheng. 
 
2. Organisering av byggeprosjekt 
 
2.1. Nybygg 
Nye bygninger som bygges på UMB`s eiendom og som skal tilfalle UMB for bruk, drift og 
vedlikehold prosjekteres og bygges i regi av Statsbygg. Ansvar for at aktuelle lover og forskrifter blir 
ivaretatt underveis i prosjektet påligger av den grunn Statsbygg. UMB skal være representert i 
prosjektet ved en brukergruppe/byggekomitè.  
 
Verneombud/hovedverneombud samt verne- og helsepersonale skal varsles og tas med på råd ved 
planlegging og prosjektering av nybygg, i henhold til Arbeidsmiljøloven. 
 
2.2. Endring av eksisterende bygning 
Ved endring av eksisterende bygg, utvendig som innvendig, er UMB byggherre representert ved 
Drifts- og serviceavdelingen (DSA). Avdelingsdirektør (DSA) skal utpeke en ansvarlig for 
byggesaken, heretter kalt prosjektleder jfr. Prosjektlederen skal ha spesielt ansvar for å påse at denne 
rutinen blir fulgt. Verneombud/ hovedverneombud samt verne- og helsepersonale skal varsles 
tilsvarende, og tas med på råd ved planlegging og prosjektering. 
 
3. Søknad til bygningsmyndighet (kommunen) 
Hvilket arbeid som krever byggetillatelse fremgår av Plan- og bygningsloven. Dersom det ved endring 
og reparasjon av bestående bygning oppstår tvil om hvorvidt det må søkes om byggetillatelse skal 
prosjektlederen innhente uttalelse fra den kommunale bygningsmyndighet.  
 
Prosjektlederen er ansvarlig for at søknad om byggetillatelse blir sendt til bygningsmyndighetene. 
Avdelingsdirektør (DSA) skal underskrive som byggherre. 
 
4. Søknad til Arbeidstilsynet samt behandling av byggesaken i arbeidsmiljøutvalget (AMU) 
Hvilket arbeid som krever samtykke fra Arbeidstilsynet fremgår av Arbeidsmiljøloven med tilhørende 
forskrift.Arbeid som krever samtykke fra Arbeidstilsynet jfr. foran skal før søknaden sendes 
forelegges AMUs underutvalg for byggesaker.  Det er opprettet et eget utvalg som behandler søknader 
på vegne av AMU (AMUutvalg for byggesaker). Retningslinjer for utvalgets arbeid, og krav til 
søknaden, ble vedtatt av AMU i møte 09.12.1996. Prosjektlederen skal avklare hvorvidt byggesaken 
krever behandling av Arbeidstilsynet og AMU. Kreves slik behandling skal prosjektlederen skriftlig gi 
beskjed til AMU v/sekretær når planleggings-/prosjekteringsarbeidet starter opp. Planleggingen må 
være kommet til et stadium da man antar at foreliggende tegninger og/eller skriftlige beskrivelser angir 
en tilnærmet endelig løsning, og før det inngås kontrakt med entreprenør/ håndverker. 
 
AMU`s kommentarer skal innarbeides i det videre prosjektet så langt det lar seg gjøre, og ut fra de 
bestemmelser som følger av forannevnte lover og forskrifter. Hvis søknad skal sendes Arbeidstilsynet 
jfr. foran, er prosjektleder ansvarlig for at dette blir gjort. AMU`s uttalelse vedlegges og søknaden skal 
underskrives av hovedverneombudet. 
 
 
 



5. Byggherreforskriften 
I tilfeller hvor UMB er byggherre jfr. foran vil også UMB være ansvarlig for at Byggeforskriften blir 
fulgt. Følgende gjelder i slike tilfeller: 
 
Byggherre slik definert i Byggherreforskriften er UMB Avdelingsdirektør (DSA). Avdelingsdirektør 
(DSA) avgjør for hver byggesak hvilke personer som skal være henholdsvis prosjektleder, koordinator 
for arbeidsmiljøspørsmål under utarbeidelse, og koordinator for arbeidsmiljøspørsmål under 
gjennomføring av et prosjekt. Før kontrakter inngås med rådgiver- og entreprenørfirma skal 
forannevnte personer være utpekt og prosjektleder skal forvisse om at nevnte firma har et 
tilfredsstillende IK-system. 
 
6. Byggeprosess, ferdigstillelse og overtagelse 
Prosjektlederen skal påse at byggearbeidene blir utført i.h.t de forutsetninger som er lagt til grunn forut 
i prosjektet. Vesentlige endringer av opprinnelige planer og løsninger skal rapporteres til AMU. I god 
tid før ferdigbefaring skal verneombud varsles om tidspunkt for denne, slik at de gis anledning til å 
delta. 
 


