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Veiledning til utfylling av gjennomføringsplan 
og erklæring om ansvarsrett 

Denne veiledningen er utarbeidet av Sarpsborg kommune 
ved saksbehandler Inger Elin Aftret for å vise hvordan 

gjennomføringsplan kan fylles ut for de ulike fasene i et 
byggeprosjekt, fra rammesøknad til ferdigattest. 

Funksjonene og ansvarsområder som blir benyttet i 
eksemplene må ikke oppfattes som en fasit. Andre funksjoner 

og ansvarsområder kan være aktuelle, avhengig av tiltaket. 
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Generelt om ansvarsrett og gjennomføringsplan 

 F.o.m. 01.01.2016 skal ansvarsrett erklæres (blankett 5181)

 Ansvarsretten oppstår fra det tidspunktet erklæringen sendes til kommunen

 Foretak må selv påse å inneha tilstrekkelige kvalifikasjoner (utdanning og praksis iht.
SAK10 kapittel 11)

 Kommunen behandler ikke ansvarsretterklæringene

 For tiltak i tiltaksklasse 1, kan det, under gitte forutsetninger, søkes om ansvarsrett
dersom formalkravene til utdanning/praksis ikke oppfylles (SAK10 § 11-4):

o SØK/PRO (redusert krav til praksis)
o SØK/PRO/UTF (redusert krav til utdanning)
o Ingen skjema:

 Brev
 Vedlegg: CV, vitnemål, attester, referanseprosjekter etc.

 Samsvarserklæringer (blankett 5148) skal ikke sendes inn til kommunen, men
danner grunnlaget for utfylling av gjennomføringsplanen

 Gjennomføringsplan skal vise alle funksjoner, fagområder og tiltaksklasser

 Gjennomføringsplan skal påføres versjonsnummer og signeres

 Ny erklæring betyr at ny gjennomføringsplan må sendes til kommunen



4  

Erklæring om ansvarsrett - Sendes inn til kommunen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

Andre boks skal krysses av dersom foretaket 
erklærer ansvarsrett som utførende 

Tredje boks skal krysses av dersom foretaket 
erklærer ansvarsrett som kontrollerende 

Angi kryss for når samsvarserklæringer og 
kontrollerklæringer er planlagt å foreligge. Se 
eksempel på utfylling senere i veiledningen. 

Første boks skal krysses av dersom foretaket 
erklærer ansvarsrett som prosjekterende 
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Samsvarserklæring - Sendes ikke inn til kommunen 

Denne datoen overføres til 
gjennomføringsplanen. Det samme gjelder for 
kontrollerklæringer. Se eksempel på utfylling 

senere i veiledningen. 

Blanketten sendes IKKE inn til 
kommunen, men oppbevares av ansvarlig 

k
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Gjennomføringsplan - Sendes inn til kommunen 

Kryss settes i denne 
kolonnen når arbeidet 
innenfor ansvarsretten 

er avsluttet 

Sett kryss i disse kolonnene for når 
det planlegges at samsvarserklæring/ 
kontrollerklæring skal leveres. Kryss 

erstattes med dato når 
samsvarserklæring/ 

kontrollerklæring er levert 

Husk oppdatering av 
versjonsnummer! 
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Eksempel 1 - Gjennomføringsplan versjon 1 – Ved rammesøknad 

Huskeliste 
• Påfør eiendomsopplysninger
• Påfør alle funksjoner, ansvarsområder og tiltaksklasser på gjennomføringsplanen
• Påfør alle foretak som har levert ansvarsretterklæring / søker om ansvarsrett på

tidspunktet for rammesøknad (med unntak av SØK)
• Kryss av for når det er planlagt at samsvarserklæringer og kontrollerklæringer skal

leveres
• Angi dato for levert samsvarserklæringer for det som er prosjektert så langt (dato

hentes fra samsvarserklæringen)
• Kryss av i kolonnen helt til høyre dersom arbeidet innenfor ansvarsretten er

avsluttet
• Påfør kommunens saksnummer dersom dette er kjent
• Påfør versjonsnummer og dato
• Signér

Skal sendes inn til 
kommunen 
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Ansvarsretterklæringer sendt sammen med gjennomføringsplan versjon 1 

Skal sendes inn til 
kommunen 
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Skal sendes inn til 
kommunen 
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Skal ikke sendes inn til 
kommunen – oppbevares 
av ansvarlig søker 

Samsvarserklæringer sendt til ansvarlig søker for utfylling av gjennomføringsplan 
versjon 1 
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Skal ikke sendes inn til 
kommunen – oppbevares 
av ansvarlig søker 
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Eksempel Gjennomføringsplan versjon 2 – Ved ett-trinns- / 
igangsettingssøknad 

 
 
 

Huskeliste 
• Oppdater gjennomføringsplanen 
• Påfør alle funksjoner, ansvarsområder og tiltaksklasser på gjennomføringsplanen 
• Påfør alle foretak som har levert ansvarsretterklæring / søker om ansvarsrett på 

tidspunktet for ett-trinnssøknad / igangsettingssøknad (med unntak av SØK). Alle 
prosjekterende må være på plass ved ett-trinnssøknad. Ved igangsettingssøknader 
som deles opp i flere etapper, må prosjekterende som er relevant for arbeidet som 
omfattes av igangsettingssøknaden være på plass. 

• Kryss av for når det er planlagt at samsvarserklæringer og kontrollerklæringer skal 
leveres 

• Angi dato for levert samsvarserklæringer for det som er prosjektert så langt (dato 
hentes fra samsvarserklæringen) 

• Kryss av i kolonnen helt til høyre dersom arbeidet innenfor ansvarsretten er avsluttet 
• Ved krav om uavhengig kontroll av brannsikkerhet, skal kontrollerklæring for dette 

være levert senest ved ett-trinnssøknad / relevant igangsettingssøknad. Foretak og 
dato for levert kontrollerklæring må i så fall påføres gjennomføringsplanen. 

• Påfør kommunens saksnummer 
• Påfør versjonsnummer og dato 
• Signér 

Skal sendes inn til 
kommunen 
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Ansvarsretterklæringer sendt sammen med gjennomføringsplan versjon 2 

Skal sendes inn til 
kommunen 
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Skal sendes inn til 
kommunen 
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Skal ikke sendes inn til 
kommunen – oppbevares 
av ansvarlig søker 

Samsvarserklæringer sendt til ansvarlig søker for utfylling av gjennomføringsplan 
versjon 2 
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Skal ikke sendes inn til 
kommunen – oppbevares 
av ansvarlig søker 
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Skal ikke sendes inn til 
kommunen – oppbevares 
av ansvarlig søker 
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Eksempel 3 - Gjennomføringsplan versjon 3 – Før 
utførende/kontrollerende foretak igangsetter sitt arbeid 

 

 
Huskeliste 

• Gjennomføringsplanen må oppdateres med nye foretak 
• Det må innsendes ansvarsretterklæring for utførende/kontrollerende foretak før 

foretakene igangsetter sitt arbeid 
• Ved behov/endringer, oppdater avkryssing for når det er planlagt at 

samsvarserklæringer og kontrollerklæringer skal leveres 
• Påfør kommunens saksnummer 
• Påfør versjonsnummer og dato 
• Signér 

Skal sendes inn til 
kommunen 
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Ansvarsretterklæringer sendt sammen med gjennomføringsplan versjon 3 
 

Skal sendes inn til 
kommunen 
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Skal sendes inn til 
kommunen 
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Skal sendes inn til 
kommunen 
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Skal sendes inn til 
kommunen 
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Eksempel 4 - Gjennomføringsplan versjon 4 Eksempel Ved søknad om 
midlertidig brukstillatelse 

 

 
Huskeliste 

• Oppdater gjennomføringsplanen 
• Angi dato for levert samsvarserklæringer for det som er utført så langt (dato hentes 

fra samsvarserklæringen) 
• Angi dato for levert kontrollerklæringer for det som er kontrollert så langt (dato hentes 

fra kontrollerklæringen) 
• Kryss av for når det er planlagt at ev. øvrige samsvarserklæringer og 

kontrollerklæringer skal leveres 
• Kryss av i kolonnen helt til høyre dersom arbeidet innenfor ansvarsretten er avsluttet 
• Påfør kommunens saksnummer 
• Påfør versjonsnummer og dato 
• Signér 

Skal sendes inn til 
kommunen 
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Samsvarserklæringer sendt til ansvarlig søker for utfylling av gjennomføringsplan 
versjon 4 

Skal ikke sendes inn til 
kommunen – oppbevares 
av ansvarlig søker 
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Skal ikke sendes inn til 
kommunen – oppbevares 
av ansvarlig søker 
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Skal ikke sendes inn til 
kommunen – oppbevares 
av ansvarlig søker 
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Skal ikke sendes inn til 
kommunen – oppbevares 
av ansvarlig søker 
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Skal ikke sendes inn til 
kommunen – oppbevares 
av ansvarlig søker 
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Eksempel 5 - Gjennomføringsplan versjon 5 – Ved søknad om 
ferdigattest 

Huskeliste 
• Oppdater gjennomføringsplanen
• Angi dato for levert samsvarserklæringer og kontrollerklæringer
• Kryss av i kolonnen helt til høyre for at arbeidet innenfor ansvarsretten er avsluttet (et

krav for at ferdigattest kan gis)
• Påfør kommunens saksnummer
• Påfør versjonsnummer og dato
• Signér

Skal sendes inn til 
kommunen 
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Samsvarserklæringer sendt til ansvarlig søker for utfylling av gjennomføringsplan 
versjon 5 

Skal ikke sendes inn til 
kommunen – oppbevares 
av ansvarlig søker 
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Skal ikke sendes inn til 
kommunen – oppbevares 
av ansvarlig søker 
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Kontrollerklæring sendt til ansvarlig søker for utfylling av gjennomføringsplan versjon 5 
 
 

Skal ikke sendes inn til 
kommunen – oppbevares 
av ansvarlig søker 
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