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Høringssvar fra NVE - forslag til endringer i byggherreforskriften  

 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til Arbeidstilsynets forslag til endringer i 

byggherreforskriften med høringsfrist 19.10.2018. NVE mener forslagene til nytt § 13 sjette ledd og nytt 

§ 16 fjerde ledd om at byggherren ikke kan velge en prosjektere eller utførende virksomhet som 

koordinator eller byggherrens representant for NVEs del vil innebære unødvendig merarbeid og bruk av 

ressurser. NVE har ingen kommentarer til de øvrige delene av forslaget.  

NVE har ansvaret for statlige forvaltningsoppgaver innen forebygging av flom og skredulykker. Vi 

bidrar på ulike måter med sikringstiltak. Sikringstiltak er fysiske tiltak for å redusere skadevirkningene 

av flom og skred på bebyggelse og infrastruktur. NVE bistår kommunene enten ved at NVE utreder, 

planlegger og gjennomfører bygging av sikringstiltak eller ved å gi tilskudd til kommune som i tilfelle 

selv utfører tiltaket.1 Kommunene er alltid tiltakshaver uavhengig av om NVE bistår med oppgaver 

(utredning, planlegging og utføring) eller kun gir tilskudd.2   

Kommentar til forslag om ny § 13 sjette ledd og ny § 16 fjerde ledd 

Arbeidstilsynet foreslår at byggherren ikke skal kunne velge en «prosjekterende eller utførende i 

prosjektet som koordinator» i § 13 sjette ledd. En likelydende bestemmelse er foreslått i § 16 fjerde ledd:  

«Byggherren kan ikke velge en prosjekterende eller utførende virksomhet i prosjektet som 

byggherrens representant.» 

I høringsbrevet er begrunnelsen for forslaget at «man ikke vil få den uheldige konsekvensen dagens 

regelverk legger opp til – at en kontraktspartner må følge opp seg selv i prosjekt.»  

NVE er enig i at det er uheldig at en kontraktspartner følger opp seg selv siden økonomiske interesser da 

vil kunne bli satt opp mot hensynet til ivaretakelsen av sikkerhet. NVE vil imidlertid peke på at i saker 

der vi bistår en kommune med prosjektering og utførelse av et sikringstiltak, vil vi ikke komme opp i 

denne interessekonflikten. NVEs bistand til kommuner besluttes gjennom vedtak etter anmodning fra 

                                                      
1 Se om ordningen i Meld. St. 15 Hvordan leve med farene på side 49 og følgende. 
2 Et unntak fra dette utgangspunktet er når NVE iverksetter krisetiltak under eller umiddelbart etter en flom for 

redusere skader og hindre at de utvikler seg. 
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kommunen. NVE har ikke økonomiske interesser i prosjektet på samme måte som en ordinær 

kontraktspart. Vi ønsker derfor å beholde muligheten til å kunne være byggherrens representant på 

vegne av kommunen og koordinator selv om vi også er prosjekterende eller utførende.     

NVE mener også at en prosjekterende som i prosjekteringsfasen har arbeidet systematisk med å 

kartlegge eventuelle uønskede hendelser vil være godt egnet til å følge opp entreprenørens aktivitet som 

byggherrens representant eller som koordinator. Den prosjekterende har i prosjekteringsfasen analysert 

de enkelte hendelsene med henblikk på sannsynlighet og konsekvens og eventuelle risikoreduserende 

tiltak. Den prosjekterende har etter NVEs vurdering gode forutsetninger for å håndtere uforutsette 

hendelser i byggeprosessen og om nødvendige foreta endringer i SHA-planen.  
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