Kære Dabyfo-medlemmer
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Ved Dansk Byggeri’s årsmøde onsdag den 29. april 2015, meldte statsministeren ud, at den tekniske
byggesagsbehandling skal fjernes fra kommunerne, og overgå til virksomhederne.
Det er ikke klart hvad der præcis menes med, at den tekniske byggesagsbehandling skal flyttes til
virksomhederne.
En formodning er, at der nu arbejdes på en model hvor mulighederne for at certificere dele af den tekniske
byggesagsbehandling, skal undersøges nærmere.
Statsministerens udmelding giver således anledning til en række afklarende spørgsmål.
DABYFO har, som I tidligere er orienteret om, allerede via arbejdet i KTC-faggruppen Byggelov anbefalet en
løsning omkring den tekniske byggesagsbehandling, der omfatter en certificering af rådgivervirksomheder.
Den løsning blev bragt i spil som reaktion på regeringens byggepolitiske strategi, der blev fremlagt i
november 2014.
I den byggepolitiske strategi pegede regeringen på en centralisering af den tekniske byggesagsbehandling
som en løsning.
DABYFO gjorde i den forbindelse klart, at en centralisering vil gøre byggesagsbehandlingen unødigt
bureaukratisk, idet det vil medføre et ekstra led og en række øvrige uhensigtsmæssigheder, hvilket arbejder
direkte imod en hurtig, effektiv og smidig sagsbehandling, som jo er målet.
Så at statsministeren nu, i stedet for centralisering, peger på et af de alternativer der er bragt frem, må
umiddelbart betragtes som positivt.
•

I arbejdet omkring forslag til en model for den fremtidige byggesagsbehandling har det været
væsentligt for DABYFO at gøre helt klart, at byggesagsbehandling af lokalt forankrede forhold ikke
kan udføres andre steder end i kommunerne. Bygningers udformning, placering og anvendelse
hænger tæt sammen med erhvervsudvikling, byudvikling, lokalplaner, spildevandsforhold, vejforhold,
miljøforhold o.s.v., alt sammen forhold der reguleres af lokale byrådspolitikere.

•

Samtidig har det været vigtigt for DABYFO at medvirke til en model, der tilgodeser erhvervslivets og
borgernes ønsker om en hurtig, effektiv og smidig sagsbehandling uden for mange led.
Altså en byggesagsbehandling, der tilgodeser byggebranchens behov for enten at blive mere
”selvkørende” – eller at den kommunale sagsbehandling bliver mere forudsigelig i forhold til de
tekniske krav.

Certificering af rådgivervirksomhederne blev som nævnt bragt i spil som et alternativ – et forslag til en bedre
løsning, end en centralisering vil være.
En certificeringsordning vil forventeligt betyde, at rådgiverne selv skal tage ansvar for, at et byggeri opfylder
gældende tekniske krav, og at kommunernes kontrol af de tekniske krav forsvinder.
En certificeringsordning vil ikke kunne løse alle de forhold, der fra forskellig side er fremsat som
problematiske ved den kommunale tekniske byggesagsbehandling. Det vil være en anden måde at udføre
opgaven på, og en model som givet vil medføre andre og nye udfordringer. Forarbejdet omkring en
certificeringsordning vil derfor være altafgørende for en god løsning.
Inden der fra regeringens side er meldt noget mere konkret ud om, hvordan man tænker en evt.
certificeringsordning realiseret, er det svært at sige noget om, hvordan det vil påvirke den samlede
sagsbehandling.
DABYFO vil som altid gå konstruktivt ind i arbejdet, og så vidt muligt bidrage med faglig indsigt og viden i det
videre arbejde omkring udviklingen af en model for den fremtidige byggesagsbehandling.
Jeg deltager i et møde i Energistyrelsen nu på onsdag d. 6. maj, hvor jeg håber at få lidt yderligere
information om status på arbejdet med den byggepolitiske strategi. Jeg vil naturligvis holde jer orienteret om
det videre arbejde.
Venlig hilsen

Åse Nielsen, Formand
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