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SKIFTE AV ANSVARLIG FORETAK  

Blankett nr 72-0544

 
Generelt 
Et foretak kan når som helst frasi seg ansvarsretten eller byttes ut med et annet foretak. 
Foretaket er likevel bundet av det ansvar det har påtatt seg for de oppgaver som alleredeer 
utført. For disse arbeidene kan foretaket ikke trekke tilbake ansvarsretten. Tiltakshaver 
må da fremskaffe et nytt foretak som kan stå ansvarlig for de gjenstående oppgavene. Det 
nye foretaket vil ikke være ansvarlig for de tidligere oppgavene. 

Ved bytte av foretak skal det lages oversikt over de oppgaver som allerede er gjennomført 
slik at det går klar frem hva det forrige foretaket er ansvarlig for og hva det nye har 
ansvar for. 

Hvis skifte av foretak skjer samtidig som det søkes om igangsettingstillatelse er det ikke 
nødvendig å sende inn søknad om skifte av ansvarlig foretak, men kun oppdatering av 
dokumentasjon. Hvis det er ønske om å skifte ansvarlig foretak på et annet tidspunkt skal 
det sendes inn søknad om skifte av ansvarlig foretak. 
 
Søknadsplikt 
Ved skifte av ansvarlig foretak, skal nytt foretak godkjennes av kommunen, jfr. plan- og 
bygningslovens kap. 22 jfr SAK 10 kap 9. 
 
Søknaden om skifte av ansvarlig foretak skal dokumenteres i samsvar med krav i plan- og 
bygningsloven og forestås av en ansvarlig søker som er godkjent av kommunen. 
 
Krav til dokumentasjon: 

1. Søknad om endring. Endringen må beskrives. Søknaden skal underskrives av ansvarlig 
søker og tiltakshaver. 

 
2. Grensesnitt skal være godt beskrevet. Det må fremgå tydelig hvor langt det første 

ansvaret rekker, og hvor det neste ansvaret starter. 
 
3. Søknad om ansvarsrett fra nytt foretak skal foreligge sammen med bevis på at 

foretak har sentral godkjenning eller dokumentert søknad om lokal godkjenning. 
 
4. Gjennomføringsplan. 

 
Gebyr: 
Det vil bli ilagt gebyr for behandling av søknad om skifte av ansvarlig foretak og for 
godkjenning av søknader om ansvarsrett (eventuelt for behandling av søknader om lokal 
godkjenning) ved skifte av ansvarlige foretak i henhold til gebyrregulativet. 
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