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Ny plan- og bygningslov trådte i kraft 1. juli 2010. 
Forskriftene til loven (TEK10 og SAK10) med 
veiledninger er nå endret og ajourført i henhold til 
den nye plan- og bygningsloven.  

Bygg, anlegg og industri
Ny plan- og bygningslov

- Alta
- Tromsø
- Finnsnes
- Trondheim
- Oslo
- Vestlandet (2011)
- Kristiansand

Våre region- og
avdelingskontorer

Vi tilbyr 10 kursgrupper
med over 100 forskjellige kurs

Bygg, anlegg og industri

HMS (Helse - miljø - sikkerhet)

Helse

Fag- og svennebrev

Kontor, salg og service

eLæring

Coaching

IKT og data

Annet

Hobby og fritid

Vi er landsdekkende

Norsk Fagskole       kurs@norskfagskole.no       tlf 4000 4094       www.norskfagskole.no

Hvilke krav stilles til ansvarlig søker, 
prosjekterende, utførende og 
kontrollerende - rettstilstanden 
etter ny plan- og bygningslov?



Ny Plan- og bygningslov
Hvilke krav stilles?

Kompetanse

Pris

Emner - kurs

Ny plan- og bygningslov trådte i kraft 1. juli 2010. Forskriftene til loven (TEK10 og 
SAK10) med veiledninger er endret og ajourført i henhold til den nye plan- og 
bygningsloven. Den nye loven, forskriftene og veiledningene medfører til dels 
store endringer på mange områder i forhold til tidligere lov. 

Det gjelder krav om universell utforming og strengere forbud mot bygging i strandsonen. 
Utvidet søknadsplikt, melding forsvinner og alle tiltak krever søknad. Mindre tiltak som i 
dag tilsvarer melding skal dog få en enklere behandling. Innføring av obligatorisk 
ferdigattest. Ansvarsperiode for prosjektering og utførelse forlenges betydelig. 

Skjerpet kontroll med obligatorisk uavhengig kontroll for visse typer saker. Krav til sentral 
godkjenning for kontrollforetak (uavhengig kontroll). Økte strafferammer og bøter for 
overtredelse av lov og forskrifter. Hensikten med kurset er å gi deltakerne oversikt over 
reglene og endringer i plan- og bygningsloven, med særlig vekt på de regler man må 
kjenne til ved søknad om byggetillatelse, prosjektering, utførelse og kontroll.

Grunnleggende kompetanse om den nye plan- og bygningsloven er en nødvendighet 
for å kunne arbeide innenfor lovens krav. Det er videre et krav at foretak (bedrift) som 
skal søke lokal- eller sentral godkjenning må dokumentere kunnskap om plan- og 
bygningsloven. Ved gjennomføring av dette kurset vil det utstedes kursbevis som 
dokumenterer dette.

Målgruppe:
Alle ansatte og ledere (bygg, entreprenører - tekniske fag) som i sitt arbeid må 
forholde seg til kravene i Ny plan- og bygningslov, TEK10 og SAK10 med veiledninger.

Pris uten NF-kundeavtale: 3 250,- Pris med NF-kundeavtale: 2 750,-

Pris inkluderer kurshefte, kursbevis samt kaffe. Lunch er ikke inkludert.

Kurset tar for seg følgende emner:

• Registrering 
• Innledning – introduksjon av lovens systematikk og begrepsbruk 
• Noen relevante endringer i plandelen
• Endringer i bygningsdelen generelt 
• Nytt søknadssystem - oversikt over noen av de nye søknadsblankettene
• Ansvarlig søker - roller og oppgaver
• Ansvarlig prosjekterende - roller og oppgaver
• Ansvarlig utførende - roller og oppgaver
• Ansvarlig kontrollerende - roller og oppgaver
• Egenkontroll og uavhengig kontroll
• Er rehabilitering/ombygging av våtrom i eksisterende bolig søknadspliktig?
• Saksbehandling i kommunen – nye frister mm.
• Ferdigstillelse og dokumentasjon
• Sanksjoner ved overtredelse av loven – Strafferammer og bøter
• Ny TEK-10 og veiledning TEKV-10
• Ny SAK10 og veiledning SAKV-10

Kurset gjennomføres på ca 8 klokketimer med forelesninger, diskusjoner og evt. noen 
gruppeoppgaver.  

Minimum antall deltakere: 15  Maks antall deltakere: 30 - 40
Har du eller din bedrift NF-kundeavtale med Norsk Fagskole, oppnår du alltid våre laveste 
priser for kurs og andre varer- og tjenester vi tilbyr. Se www.norskfagskole.no for detaljer.

Kundeavtale

komplett kursoversikt finner du på: 

www.norskfagskole.no


