Terrenginngrep, terreng- og landskapsforming, grunn- og terrengarbeider
Boring i løsmasser og konstruksjoner
Rørpressing
Fjellarbeider i dagen (sprengning)
Fjellsprengning under vann
Pele- og spuntarbeider
Stagforankring
Fundamenteringsarbeider under vann
Slakkarmert eller uarmert betong
Spennarmert betong
Betongrehabilitering
Betongarbeider under vann
Forsterknings- og bærelag for veger
Bituminøse dekker for veger
Støpte eller valsede betongdekker for veger
Dekker med belegningsstein for veger og plasser

Grunn- og terrengarbeider, dekker, betong

Oppmålingsteknisk prosjektering, plassering, utstikking av tiltak
Brannteknisk, lyd og bygningsfysisk prosjektering tiltaksklasse 2
Brannteknisk prosjektering, tverrfaglig kontroll av brannverntiltak
Bygningsfysisk prosjektering, tverrfaglig kontroll av bygningsfysiske forhold
Prosjektering av lyd- og vibrasjonsforhold, kontroll av lydtekniske forhold
Prosjektering av energibruk
Prosjektering av inneklima
Konstruksjonsteknisk prosjektering
Geoteknisk eller ingeniørgeologisk prosjektering
Prosjektering av tak i tre
Tiltak mot radon i eksisterende byggverk

150.1

SØK/SAM

(040.1)
"

Prosjektering av byggverk m.v.

Fritids- og enebolig med en boenhet
Småhus, arkitekturprosjektering av byggverk

040.1
050.1
060.1

SØK/SAM

181.1

150.1

UTF/KUT

UTF/KUT

UTF/KUT

Del B - side 0

150.1

PRO/KPR

1

133.1

109.1
110.1

PRO/KPR

1

040.1
050.1
060.1

PRO/KPR

1

(Tegnforklaring - se nederst)

SØK/SAM

2. Spesielle godkjenningsområder

Bygningstiltak
Anleggstiltak (grunn- og terrengarbeider, konstruksjoner)
Tekniske installasjoner

"Bygg-komplett"

1. Overordnede godkjenningsområder

Funksjon og fagområde

150.2

SØK/SAM

140.2

SØK/SAM

040.2
050.2
060.2

SØK/SAM

Tiltaksklasse
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2

150.2

PRO/KPR

126.2
131.2
132.2
133.2
140.2
2

115.2
120.2 *
121.2 *

110.2

PRO/KPR

2

040.2
050.2
060.2

PRO/KPR

193.2

191.2

181.2

171.2

150.2
154.2
155,2
160.2

UTF/KUT

115.2

UTF/KUT

040.2
050.2
060.2

UTF/KUT

183.3

150.3

SØK/SAM

SØK/SAM

040.3
050.3
060.3

SØK/SAM

3

183.3

150.3

PRO/KPR

160.3
161.3
171.3
172.3
173.3
181.3
182.3
183.3
184.3
190.3
191.3
192.3

150.3

UTF/KUT

KUT.121.3 *
KUT.122.3 *
KUT.123.3 *

121.3 *
122.3
123.3
125.3
126.3
131.3
132.3
133.3
3

115.3

UTF/KUT

040.3
050.3
060.3

UTF/KUT

115.3

110.3

PRO/KPR

3

PRO/KPR

Prosjekteringskonsept for løfteinnretninger

Løfteinnretninger

Anlegg for styring, regulering og overvåking
Belysning
Brannalarmanlegg
Nødlysanlegg og ledesystem

Div. tekniske installasjoner

Sanitærinstallasjoner og brannslange
Manuelt og automatisk slokningsanlegg
Prosessindustrianlegg - spesielle rørinstallasjoner
Fyringsanlegg for brensel i flytende eller gassform, ev. kombinasjon
Fyringsanlegg for fast brensel
Anlegg for vannbåren varme, eksklusiv fyringsenheter
Damp- og hetoljeanlegg
Ventilasjonsanlegg, røykkontroll, mekanisk brannventilasjon
Kuldeanlegg og varmepumpeanlegg
Kuldeanlegg og varmepumpeanlegg, kuldeteknisk del

VVS

Montering av aluminiumskonstruksjoner
Montering av stålkonstruksjoner
Betongelementmontasje - anlegg og konstruksjon
Betongelementmontasje - bygning
Montering av skilt og reklameinnretninger
Bærende elementer av stål- eller aluminiumsplater

Prefabrikerte konstruksjoner

Tømrerarbeider og montering av trekonstruksjoner
Mur-, puss- og flisarbeider
Elementskorsteiner
Kobber- og blikkenslagerarbeider
Takbelegg og membraner
Støpeasfalt - bituminøse belegg
Glasskonstruksjoner
Montering av fasadeelementer
Overflatearbeider og pussede fasader
Membran, belegg og kledning i våtrom
Komplett våtrom, tverrfaglig kontroll av våtrom
Brannisolering av konstruksjoner og brannskiller

Bygningsmessige arbeider m.v.

Mudring

360.1

360.1

SØK/SAM

UTF/KUT

UTF/KUT

360.1

321.1
322.1
324.1

UTF/KUT

295.1

UTF/KUT

254.1
260.1 *

210.1
221.1
222.1
231.1

UTF/KUT

195.1

Del B - side 1

PRO/KPR

1

PRO/KPR

1

321.1
322.1
324.1

321.1
"
"

SØK/SAM

311.1

PRO/KPR

1

295.1

PRO/KPR

1

260.1

PRO/KPR

1

SØK.311.1

SØK/SAM

SØK.295.1

SØK/SAM

260.1

SØK/SAM

"

SØK/SAM

SØK.541.2
"

SØK/SAM

630.2

PRO/KPR

541.2
542.2
2

PRO/KPR

360.2
371.2
372.2
2

324.2

"
360.2
371.2
"

321.2

311.2

PRO/KPR

2

PRO/KPR

2

PRO/KPR

2

321.2

311.2

SØK/SAM

295.2

SØK/SAM

SØK/SAM
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UTF/KUT

541.2
KUT.542.2

UTF/KUT

360.2
371.2
372.2

324.2

321.2

311.2

UTF/KUT

294.2
295.2

291.2
292.2

UTF/KUT

270,2

250.2

241.2

231.2
233.2

210.2
221.2

UTF/KUT

SØK/SAM

SØK.541.3
"

510.3

SØK/SAM

"
"
360.3
371.3
"

311.3
"
"
321.3

SØK/SAM

SØK/SAM

SØK/SAM

(150.3)

630.3

PRO/KPR

510.3
520.3
541.3
542.3
3

PRO/KPR

324.3
325.3
360.3
371.3
372.3
3

311.3
312.3
313.3

PRO/KPR

3

PRO/KPR

3

PRO/KPR

3

UTF/KUT

541.3
KUT.542.3

510.3

UTF/KUT

324.3
325.3
360.3
371.3
372.3

311.3
312.3
313.3
321.3

UTF/KUT

296.3

291.3
292.3
293.3
294.3

UTF/KUT

233.3
234.3
241.3
242.3

210.3

UTF/KUT

195.3

= Under dette nummer finner du f.eks. SØK-koden

*

SØK.930.1

SØK/SAM

"

"

PRO/KPR

1

843.1
844.1

"
"

PRO/KPR

SØK/SAM
820.1
830.1
841.1

770.1
1

770.1

820.1
830.1
841.1

730.1

930,1

UTF/KUT

846.1

843.1
844.1

820.1
830.1
841.1

UTF/KUT

770.1

UTF/KUT

930.2

SØK/SAM

"
"

820.2
830.2
841.2
"
"
"

SØK/SAM

770.2

711.2
720.2

SØK/SAM

650.2

930.2

PRO/KPR

2

"
"

820.2
830.2
841.2
842.2
843.2
844.2

PRO/KPR

770.2
2

711.2
720.2

PRO/KPR

650.2
2

930.2
933.2

UTF/KUT

846.2
847.2

841.2
842.2
843.2
844.2

820.2

UTF/KUT

770.2

UTF/KUT

650.2

Del B - side 2

= Dette tegnet betyr at kontrollområdet er omfattende (f.eks. KUT.121.3) eller avvikende i forhold til "morkoden" (f.eks. KPR.120.2 og KUT.260.1).

KUT.281.3 = Betyr at denne kun finnes som KUT og ikke som UTF

SAM.231.1 = Betyr at denne kun finnes som SAM og ikke som SØK

1
PRO/KPR

730.1

SØK/SAM

= Gjentagelsestegn som betyr at du finner f.eks. SØK/SAM-funksjonen i en kode ovenfor

SØK.311.1 = Betyr at denne kun finnes som SØK og ikke som SAM

"

(040)

Tegnforklaring

Utforming av vassdragsforbygning eller flomsikringsanlegg
Prosjektering av avfallsdeponi
Riving
Håndtering av forurensede jordmasser

Riving, spesielle konstruksjoner og anlegg m.v.

Borede brønner og grunnvannsanlegg
Åpen brønn, vannreservoar, basseng eller damanlegg
Vannforsyningsanlegg
Vannrenseanlegg
Avløpsrenseanlegg
Ledningsprosjektering, legging av vannledninger
Mekanisk utstyr for VA-anlegg
Legging av avløpsledninger
Renovering av avløpsledninger
Renovering av vannledning
Ledninger for fjernvarme
Ledninger under vann

VA-anlegg, basseng og reservoarer

Større veganlegg
Bru- og kulvertkonstruksjoner
Småbåthavn og bryggeanlegg
Tunnelanlegg og fjellanlegg, fjellarbeider under dagen
Fullprofilboring av tunnel og sjakter
Tetningsarbeider i tunnel og bergrom
Frost- og brannsikringsarbeider i tunnel og bergrom
Tårn og master

Trafikk- og samferdselsanlegg

Rulletrapper og rullende fortau
Løfteinnretninger
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910.3
920.3
930.3

SØK/SAM

"

820.3
830.3
841.3
"
"
"
"
"
"
"

SØK/SAM

770.3

711.3
720.3
730.3

SØK/SAM

640.3
650.3

910.3
920.3
930.3

PRO/KPR

820.3
830.3
841.3
842.3
843.3
844.3
"
"
"
"
849.3
(844.3)
3

PRO/KPR

761.3
"
"
"
770.3
3

711.3
720.3

PRO/KPR

640.3
650.3
3

930.3
933.3

UTF/KUT

841.3
842.3
843.3
844.3
845.3
846.3
847.3
848.3
849.3
850.3

820.3

UTF/KUT

761.3
762.3
763.3
764.3
770.3

UTF/KUT

640.3
650.3

KPR.040.1 kontroll av prosjekteringen for bygningstiltak, tiltaksklasse 1
Kontroll av prosjekteringen av små eller lite kompliserte bygningstiltak,
det vil si tiltak hvor det vesentligste av bygningsprosjekteringen ligger i
tiltaksklasse 1. Godkjenningsområdet omfatter også tekniske installasjoner og
tilhørende utomhusarbeider.
Det er en forutsetning at foretaket benytter kvalifiserte utøvere for de
oppgaver det selv ikke utfører. Foretaket har selv ansvaret for å påse at disse
aktørene kan dokumentere, f.eks. ved sentral eller lokal godkjenning, at de er
kvalifiserte. Alle oppgavene som tiltaket består av anses å være omfattet av
foretakets ansvarsrett såfremt ikke annet særskilt framgår av ansvarsoppgaven.
KPR.040.2 kontroll av prosjekteringen for bygningstiltak, tiltaksklasse 2
Kontroll av prosjekteringen av middels store eller kompliserte
bygningstiltak, det vil si tiltak hvor det vesentligste av
bygningsprosjekteringen ligger i tiltaksklasse 2. Godkjenningsområdet omfatter
også tekniske installasjoner og tilhørende utomhusarbeider.
Det er en forutsetning at foretaket benytter kvalifiserte utøvere for de
oppgaver det selv ikke utfører. Foretaket har selv ansvaret for å påse at disse
aktørene kan dokumentere, f.eks. ved sentral eller lokal godkjenning, at de er
kvalifiserte. Alle oppgavene som tiltaket består av anses å være omfattet av
foretakets ansvarsrett såfremt ikke annet særskilt framgår av ansvarsoppgaven.
KPR.050.1 kontroll av prosjekteringen for anleggstiltak, tiltaksklasse 1
Kontroll av prosjekteringen av små eller lite kompliserte anleggstiltak,
det vil si tiltak hvor det vesentligste av prosjekteringen ligger i
tiltaksklasse 1. Godkjenningsområdet omfatter også tekniske installasjoner.
Det er en forutsetning at foretaket benytter kvalifiserte utøvere for de
oppgaver det selv ikke utfører. Foretaket har selv ansvaret for å påse at disse
aktørene kan dokumentere, f.eks. ved sentral eller lokal godkjenning, at de er
kvalifiserte. Alle oppgavene som tiltaket består av anses å være omfattet av
foretakets ansvarsrett såfremt ikke annet særskilt framgår av ansvarsoppgaven.
KPR.050.2 kontroll av prosjekteringen for anleggstiltak, tiltaksklasse 2
Kontroll av prosjekteringen av middels store eller kompliserte
anleggstiltak, det vil si tiltak hvor det vesentligste av prosjekteringen ligger
i tiltaksklasse 2. Godkjenningsområdet omfatter også tekniske installasjoner.
Det er en forutsetning at foretaket benytter kvalifiserte utøvere for de
oppgaver det selv ikke utfører. Foretaket har selv ansvaret for å påse at disse
aktørene kan dokumentere, f.eks. ved sentral eller lokal godkjenning, at de er
kvalifiserte. Alle oppgavene som tiltaket består av anses å være omfattet av
foretakets ansvarsrett såfremt ikke annet særskilt framgår av ansvarsoppgaven.
KPR.060.1 kontroll av prosjekteringen for tekniske installasjoner,
tiltaksklasse 1 Kontroll av prosjekteringen av små eller lite kompliserte
tekniske installasjoner, det vil si tiltak hvor det vesentligste av
prosjekteringen ligger i tiltaksklasse 1. Godkjenningsområdet omfatter også
nødvendige bygningsmessige hjelpearbeider.
Det er en forutsetning at foretaket benytter kvalifiserte utøvere for de
oppgaver det selv ikke utfører. Foretaket har selv ansvaret for å påse at disse
aktørene kan dokumentere, f.eks. ved sentral eller lokal godkjenning, at de er
kvalifiserte. Alle oppgavene som tiltaket består av anses å være omfattet av
foretakets ansvarsrett såfremt ikke annet særskilt framgår av ansvarsoppgaven.
KPR.060.2 kontroll av prosjekteringen for tekniske installasjoner,
tiltaksklasse 2 Kontroll av prosjekteringen av middels store eller kompliserte
tekniske installasjoner, det vil si tiltak hvor det vesentligste av
prosjekteringen ligger i tiltaksklasse 2. Godkjenningsområdet omfatter også
nødvendige bygningsmessige hjelpearbeider.
Det er en forutsetning at foretaket benytter kvalifiserte utøvere for de
oppgaver det selv ikke utfører. Foretaket har selv ansvaret for å påse at disse

aktørene kan dokumentere, f.eks. ved sentral eller lokal godkjenning, at de er
kvalifiserte. Alle oppgavene som tiltaket består av anses å være omfattet av
foretakets ansvarsrett såfremt ikke annet særskilt framgår av ansvarsoppgaven.
KPR.109.1 kontroll av prosjekteringen av fritids- og enebolig, tiltaksklasse 1
Kontroll av arkitekturprosjekteringen og teknisk prosjektering av fritidsog enebolig med en boenhet og andre byggverk av tilsvarende vanskelighetsgrad og
konsekvens ved feil.
Godkjenningsområdet omfatter også kontroll av prosjekteringen av
• installasjon av varmeanlegg for fast brensel inkludert røykkanal,
• anlegg for balansert ventilasjonsanlegg som nevnt i PRO.360.1,
• enkle omfordelingsberegninger av varmeisolering (U-verdi),
• fundamentering der prosjekteringen gjøres etter tabeller, med forutsigbare
laster og med sikre data for grunnforhold,
• tiltak mot radon der radonrisiko er klassifisert som «Lav risiko» etter NBI
701.706,
• utomhusarealer til det enkelte byggverk, herunder veg og parkeringsplass, og
• endring og rehabilitering av byggverk som nevnt.
Godkjenningsområdet omfatter, foruten kontroll av alle bygningsfunksjoner som
plan- og bygningsloven m/forskrifter stiller krav til, kontroll av tverrfaglig
oppfølging for å ivareta at prosjektering av byggverk og installasjoner er
tilpasset til estetisk og funksjonell utforming og sikkerhet i bruk samt at
konstruksjoner oppfyller ytelseskrav fastsatt ved teknisk prosjektering.
KPR.110.1 kontroll av prosjekteringen av småhus, tiltaksklasse 1 Kontroll av
arkitekturprosjekteringen og teknisk prosjektering av byggverk med liten
vanskelighetsgrad, i brannklasse 1 og lydklasse C etter NS 8175, så som enebolig
med sokkelleilighet, tomannsbolig, rekkehus og kjedehus (jf. kategori 11,12 og
13, type 131 - 134 i NS 3457 med veiledning), og andre byggverk av tilsvarende
vanskelighetsgrad og konsekvens ved feil.
Godkjenningsområdet omfatter også kontroll av prosjekteringen av
• installasjon av varmeanlegg for fast brensel inkludert røykkanal,
• anlegg for balansert ventilasjonsanlegg som nevnt i PRO.360.1,
• enkle omfordelingsberegninger av varmeisolering (U-verdi),
• fundamentering der prosjekteringen gjøres etter tabeller, med forutsigbare
laster og med sikre data for grunnforhold,
• tiltak mot radon der radonrisiko er klassifisert som «Lav risiko» etter NBI
701.706,
• utomhusarealer til det enkelte byggverk, herunder veg og parkeringsplass, og
• endring og rehabilitering av byggverk som nevnt.
Godkjenningsområdet omfatter, foruten kontroll av alle bygningsfunksjoner som
plan- og bygningsloven m/forskrifter stiller krav til, kontroll av tverrfaglig
oppfølging for å ivareta at prosjektering av byggverk og installasjoner er
tilpasset til estetisk og funksjonell utforming og sikkerhet i bruk samt at
konstruksjoner oppfyller ytelseskrav fastsatt ved teknisk prosjektering.
KPR.110.2 kontroll av arkitekturprosjekteringen, tiltaksklasse 2 Kontroll av
totalt konsept for estetisk, funksjonell og miljøriktig utforming av byggverk,
med enten
• middels kompleksitet og vanskelighetsgrad,
• middels krevende tilpasning til omgivelser, eller
• der feil eller mangel utgjør middels risiko for helse, miljø og sikkerhet.
Godkjenningsområdet omfatter også kontroll av prosjekteringen av utomhusarealer
i forbindelse med byggverket, herunder veg og parkeringsplass, oppmålingsteknisk
prosjektering innenfor tiltaksklasse 2, samt endring og rehabilitering av
eksisterende byggverk.
KPR.110.3 kontroll av arkitekturprosjekteringen, tiltaksklasse 3 Kontroll av
totalt konsept for estetisk, funksjonell og miljøriktig utforming av byggverk,
med enten

• stor kompleksitet og vanskelighetsgrad,
• uforutsigbare konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet,
• krevende tilpasning til omgivelser, eller
• der feil eller mangler kan få andre store, uheldige følger.
Godkjenningsområdet omfatter også kontroll av prosjekteringen av utomhusarealer
i forbindelse med byggverket, herunder veg og parkeringsplass, oppmålingsteknisk
prosjektering innenfor tiltaksklasse 2, samt endring og rehabilitering av
eksisterende byggverk.
KPR.115.2 kontroll av oppmålingsteknisk prosjektering, tiltaksklasse 2
Kontroll av prosjekteringen av oppmålingstekniske arbeider med overføring
av tiltakets plassering fra plan til terreng, i områder hvor krav til høyder og
minsteavstander ikke er kritisk for å oppfylle krav til plangrunnlaget med
bestemmelser eller den anleggsmessige utførelse, og hvor utstikningsdata kan gis
som påtegning på godkjent situasjonsplan.
KPR.115.3 kontroll av oppmålingsteknisk prosjektering, tiltaksklasse 3
Kontroll av prosjekteringen av oppmålingstekniske arbeider med overføring
av tiltakets plassering fra plan til terreng, i områder hvor krav til høyder og
minsteavstander er kritisk for å oppfylle krav til plangrunnlaget med
bestemmelser eller den anleggsmessige utførelse, og hvor utstikkingen medfører
krav om koordinatfesting av plangrunnlaget og utarbeidelse av stikningsplan.
KPR.120.2 kontroll av brannteknisk, lyd og bygningsfysisk prosjektering,
tiltaksklasse 2
1. Kontroll av utformingen av helhetlig konsept for sikkerhet ved brann for
byggverk hvor kontrollen av prosjekteringen ikke faller inn under KPR.110.1 og
man helt baserer seg på anvisninger for valg av ytelseskrav i Veiledning til TEK
(preaksepterte løsninger). Kontrollen omfatter fastsettelse av forutsetninger og
ytelsesnivåer med hensyn til konstruksjonssikkerhet, materialbruk,
bygningsutforming og sikkerhet ved rømning, redning og slokking.
Kontrollen av avvik fra preaksepterte løsninger ligger under KPR.121.3.
2. Kontroll av prosjekteringen av klimaskall med hensyn til isolasjon, tetthet,
inneklima, herunder nødvendige tiltak mot radon, og bestandighet i byggverk for
varig opphold for mennesker og med normale temperatur-, fukt- og
trykkbelastninger, og som ikke inngår i KPR.109.1 eller KPR.110.1.
Godkjenningsområdet dekker kontroll av prosjekteringen etter anvisninger i
veiledning, standard, allment anerkjent litteratur eller ytelsesspesifikasjon
basert på helhetlig konsept for samlet energibruk i henhold til PRO.125.3.
3. Kontroll av prosjekteringen av lydforhold i byggverk for å sikre
tilfredsstillende lydforhold, der kravet er høyst etter klasse C i NS 8175.
Godkjenningsområdet omfatter også kontroll av tiltak mot vibrasjoner.
KPR.121.2 kontroll av brannteknisk prosjektering, tiltaksklasse 2 Kontroll av
utformingen av helhetlig konsept for sikkerhet ved brann for byggverk hvor
kontrollen av prosjekteringen ikke faller inn under KPR.110.1 og man helt
baserer seg på anvisninger for valg av ytelseskrav i Veiledning til TEK
(preaksepterte løsninger). Kontrollen omfatter fastsettelse av forutsetninger og
ytelsesnivåer med hensyn til konstruksjonssikkerhet, materialbruk,
bygningsutforming og sikkerhet ved rømning, redning og slokking.
Kontrollen av avvik fra preaksepterte løsninger ligger under KPR.121.3.
KPR.121.3 kontroll av brannteknisk prosjektering, tiltaksklasse 3 Kontroll av:
• Brannteknisk prosjektering hvor det er gjort endringer i forhold til
anvisninger for valg av ytelseskrav i Veiledning til TEK (preaksepterte
løsninger).
• Helhetlig konsept for sikkerhet ved brann basert på kvalifisert vurdering og
analysemetoder.

Kontrollen omfatter fastsettelsen av forutsetninger og ytelsesnivåer med hensyn
til konstruksjonssikkerhet, materialbruk, bygningsutforming og sikkerhet ved
rømning, redning og slokking.
Foretak med sentral godkjenning i KPR.121.3 er også kvalifisert for oppgaver
innen KPR.120.2 og KPR.121.2
KPR.122.3 kontroll av bygningsfysisk prosjektering, tiltaksklasse 3
Kontroll av prosjekteringen av klimaskall med hensyn til isolasjon,
tetthet, inneklima, herunder nødvendige tiltak mot radon, og bestandighet i
byggverk for varig opphold for mennesker og med store temperatur-, fukt- eller
trykkbelastninger, f.eks. svømmehaller.
Godkjenningsområdet dekker kun prosjektering etter anvisninger i veiledning,
standard, allment anerkjent litteratur eller ytelsesspesifikasjon basert på
helhetlig konsept for samlet energibruk i henhold til PRO.125.3.
Foretak med sentral godkjenning i KPR.122.3 er også kvalifisert for oppgaver
innen KPR.120.2
KPR.123.3 kontroll av prosjekteringen av lyd- og vibrasjonsforhold,
tiltaksklasse 3 Kontroll av prosjekteringen av lydforhold etter kravsnivå i
klasse A eller B i lydklassestandard NS 8175 eller kontroll av lydteknisk
prosjektering på grunnlag av alternativ analyse. Kontrollen omfatter tverrfaglig
gjennomgang av at lydforhold er ivaretatt som forutsatt i alle
prosjekteringsdisipliner. Godkjenningsområdet omfatter også kontroll av tiltak
mot vibrasjoner.
Foretak med sentral godkjenning i KPR.123.3 er også kvalifisert for oppgaver
innen KPR.120.2
KPR.125.3 kontroll av prosjekteringen av energibruk, tiltaksklasse 3
Kontroll av helhetlig konsept for samlet energibruk med hensyn til
oppvarming, kjøling, belysning, varmegjenvinning, prosesser o.l., byggverkets
energiutveksling med omgivelsene og med spesifikasjon av ytelsesnivå for berørte
bygningsdeler og installasjoner i byggverk med spesielle varme- eller
kjølebelastninger.
KPR.126.2 kontroll av prosjekteringen av inneklima, tiltaksklasse 2
Kontroll av helhetlig konsept for inneklima i byggverk der inneklimaet på
grunn av prosesser, belastninger eller bruken har stor betydning for helse og
miljø, f.eks. i barnehager, skoler, bygg for helseinstitusjoner, yrkes- eller
overnattingsbygg, svømmehaller o.l.
Godkjenningsområdet dekker prosjektering som omfatter luftkvalitet, temperatur,
lys, fukt og stråling (radon) med angivelse av ytelser og tekniske løsninger
etter anvisninger i veiledning, standard eller allment anerkjent litteratur.
KPR.126.3 kontroll av prosjekteringen av inneklima, tiltaksklasse 3
Kontroll av helhetlig konsept for inneklima i byggverk for varig opphold
for mennesker med hensyn til luftkvalitet, temperatur, lys, fukt og stråling
(radon) med angivelse av ytelser og tekniske løsninger.
Godkjenningsområdet dekker prosjektering som omfatter beregninger og analyser av
ønsket miljøkvalitet og klimabelastninger i det aktuelle byggverket, (jf. TEK §
8-3).
KPR.131.2 kontroll av konstruksjonsteknisk prosjektering, tiltaksklasse 2
Kontroll av prosjekteringen av bærende bygningskonstruksjoner eller
frittstående konstruksjoner i pålitelighetsklasse høyst 3 etter innarbeidete
konstruksjonsprinsipper, lineære beregningsmodeller med standard laster og med
sikre data for materialer.
Godkjenningsområdet gjelder prosjektering med omfang som fremgår av Norsk
Standard eller ENV for bærende bygningskonstruksjoner.

KPR.131.3 kontroll av konstruksjonsteknisk prosjektering, tiltaksklasse 3
Kontroll av prosjekteringen av bærende bygningskonstruksjoner eller
frittstående konstruksjoner
• uten begrensning i pålitelighetsklasse, eller
• der det prosjekteres etter prinsipper og modeller som ikke er innarbeidet,
eller
• etter ikke-lineære beregningsmodeller, eller
• der utredning av spesielle, ikke standardiserte laster inngår.
Godkjenningsområdet gjelder prosjektering med omfang som fremgår av Norsk
Standard eller ENV for bærende bygningskonstruksjoner.
KPR.132.2 kontroll av geoteknisk eller ingeniørgeologisk prosjektering,
tiltaksklasse 2 Kontroll av prosjekteringen av fundamentering av byggverk og
geotekniske konstruksjoner i pålitelighetsklasse høyst 3 etter innarbeidete
konstruksjonsprinsipper, standard laster, og med sikre data for grunn- og
forurensningsforhold.
KPR.132.3 kontroll av geoteknisk eller ingeniørgeologisk prosjektering,
tiltaksklasse 3 Kontroll av prosjekteringen av fundamentering av byggverk og
geotekniske konstruksjoner uansett pålitelighetsklasse eller prosjektering etter
prinsipper som ikke er innarbeidet eller der utredning av spesielle, ikke
standardiserte laster inngår eller der det ikke finnes sikre data for
grunnforhold, prosjektering av grunnforbedring, herunder grunnundersøkelser
uansett pålitelighetsklasse.
KPR.133.1 kontroll av prosjekteringen av tak i tre, tiltaksklasse 1
Kontroll av prosjekteringen av tak med parallelt anordnete tretakstoler
for rektangulær bygning med
• takstolens spennvidde høyst 12 meter,
• pålitelighetsklasse høyst 2,
• der takstolene ikke har utvekslinger,
• det ikke settes krav til brannklasse,
• prosjekteringen gjøres etter anerkjente tabeller eller dataprogrammer, og
• taket forutsettes å påføres kun standard natur- og egenlaster uten
tilleggslaster.
(Foretak med sentral godkjenning innen KPR.109.1 og 110.1 trenger ikke egen
godkjenning i KPR.133.1.)
KPR.133.2 kontroll av prosjekteringen av tak i tre, tiltaksklasse 2
Kontroll av prosjekteringen av tak med parallelt anordnete standard
tretakstoler for
• rektangulær bygning i pålitelighetsklasse høyst 3, der
• takstolene har enkle utvekslinger og enkle tilhørende bæresystemer og det ikke
settes krav til brannklasse for takstolen, og der
• prosjekteringen gjøres med anerkjente dataprogrammer.
Kontrollen omfatter også prosjekteringen av tilhørende enkle bærekonstruksjoner
i tre eller stål utført med enkle dataprogrammer.
(Foretak med sentral godkjenning innen KPR.131.2 trenger ikke egen godkjenning i
KPR.133.2.)
KPR.133.3 kontroll av prosjekteringen av tak i tre, tiltaksklasse 3
Kontroll av prosjekteringen av tak med hovedbæresystem av tre i
pålitelighetsklasse 3 der konstruksjonen kan ha omfattende utvekslinger og det
stilles krav til bæresystemets brannklasse.
Kontrollen omfatter også prosjekteringen av tilhørende bærekonstruksjoner i tre
eller stål.
(Foretak med sentral godkjenning innen KPR.131.3 trenger ikke egen godkjenning i
KPR.133.3.)

KPR.140.2 kontroll av prosjekteringen av tiltak mot radon, tiltaksklasse 2
Kontroll av prosjekteringen og etterprøving av tiltak mot radon i
eksisterende byggverk der radonrisiko er klassifisert som «Høy risiko» etter NBI
701.706 og der risikoen for helseskader er stor, f.eks. i boliger, skoler og
barnehager.
KPR.150.1 kontroll av prosjekteringen av terrenginngrep, tiltaksklasse 1
Kontroll av prosjekteringen av mindre terrenginngrep ved kjente grunn- og
forurensningsforhold og der innvirkning på grunnvannsforhold, skredfare,
personsikkerhet, miljø, estetikk, verneinteresser og forhold til naboeiendom
åpenbart er uten betydning, så som mindre grøfter, massetak, deponier,
masseuttak og liknende skjærings- og fyllingsarbeider.
Godkjenningsområdet omfatter både estetisk, funksjonell og enklere teknisk
prosjektering.
KPR.150.2 kontroll av prosjekteringen av terrenginngrep, tiltaksklasse 2
Kontroll av prosjekteringen av terrenginngrep ved kjente grunn- og
forurensningsforhold og der innvirkning på grunnvannsforhold, skredfare,
personsikkerhet, miljø, estetikk, verneinteresser og forhold til naboeiendom
anses å være av mindre betydning og lett lar seg påvise.
Godkjenningsområdet omfatter både estetisk, funksjonell og enklere
ingeniørgeologisk prosjektering.
KPR.150.3 kontroll av prosjekteringen av terrenginngrep og terrengforming,
tiltaksklasse 3 Kontroll av prosjekteringen av estetisk og funksjonell
utforming av store eller krevende terrenginngrep og terrengforming, herunder
landskapsutforming, der virkninger på miljø, heri inkludert vegetasjon,
verneinteresser eller forhold til naboeiendom anses å være betydelige.
KPR.183.3 kontroll av prosjekteringen av betongrehabilitering, tiltaksklasse 3
Kontroll av tilstandsanalyser av betongkonstruksjoner, prosjektering og
etterprøving av betongrehabilitering ved byggverk der reparasjoner vil kunne ha
vesentlig betydning for å opprettholde konstruksjoners bæreevne og integritet.
KPR.260.1 kontroll av prosjekteringen av våtromsarbeider, tiltaksklasse 1
Kontroll av prosjekteringen av våtromsarbeider i bad og andre våtrom i
eksisterende byggverk.
Det er en forutsetning at foretaket benytter kvalifiserte utøvere for de
oppgaver det selv ikke utfører. Foretaket har selv ansvaret for å påse at disse
aktørene kan dokumentere, f.eks. ved sentral eller lokal godkjenning, at de er
kvalifiserte. Alle oppgavene som tiltaket består av anses å være omfattet av
foretakets ansvarsrett såfremt ikke annet særskilt framgår av ansvarsoppgaven.
KPR.295.1 kontroll av prosjekteringen av skilt- og reklameinnretning,
tiltaksklasse 1 Kontroll av prosjekteringen av skilt- og reklameinnretninger
• større enn 1 kvadratmeter festet flatt på vegg, eller
• høyst 2 kvadratmeter festet ut fra vegg eller på tak, eller
• frittstående skilt med høyde mindre enn 3,5 meter.
Kontrollen omfatter både estetiske utforming bygningsteknikk (eventuelle
effekter på tetthet og isolasjon) og konstruksjonssikkerhet.
(Foretak med sentral godkjenning i KPR.109.1 eller KPR.110.1 trenger ikke egen
godkjenning i KPR.295.1.)
KPR.311.1 kontroll av prosjekteringen av sanitæranlegg og stikkledninger,
tiltaksklasse 1 Kontroll av prosjekteringen av sanitærinstallasjoner med
tilhørende rørsystemer, herunder manuelle brannslanger og stikkledninger, i
boliger i kategori 11, 12 og 13 type 131-134 i NS 3457 m/veiledning (enebolig
med og uten sokkelleilighet o.l., vertikal- og horisontaltdelt tomannsbolig,
rekkehus og kjedehus), og andre byggverk med tilsvarende systemkompleksitet.

KPR.311.2 kontroll av prosjekteringen av sanitæranlegg, stikkledninger og
renseanlegg for åpne bassenger, tiltaksklasse 2
Kontroll av prosjekteringen
av:
• Sanitærinstallasjoner med tilhørende rørsystemer, herunder manuelle
brannslanger, der det er middels systemkompleksitet og det gjelder byggverk med
BTA høyst 5000 kvadratmeter etter gjennomføring av tiltaket.
• Sanitæranlegg og renseanlegg for åpne basseng med vannvolum mindre enn 100
kubikkmeter.
KPR.311.3 kontroll av prosjekteringen av sanitæranlegg, stikkledninger og
renseanlegg for åpne bassenger, tiltaksklasse 3
Kontroll av prosjekteringen
av:
• Sanitærinstallasjoner med tilhørende rørsystem, herunder manuelle
brannslanger, i byggverk uten begrensning i systemkompleksitet eller BTA.
• Sanitæranlegg og renseanlegg for åpne basseng med vannvolum større enn 100
kubikkmeter.
KPR.312.3 kontroll av prosjekteringen av slokningsanlegg, tiltaksklasse 3
Kontroll av prosjekteringen av alle typer manuelle og automatiske
slukningsanlegg, herunder sprinkleranlegg, innvendig eller utvendig, med
tilhørende rørsystem og forsyningsanlegg for byggverk i alle risikoklasser.
KPR.313.3 kontroll av prosjekteringen av rørtekniske prosessindustrianlegg
eller spesielle rørinstallasjoner, tiltaksklasse 3 Kontroll av prosjekteringen
av rørtekniske prosessindustrianlegg eller spesielle rørinstallasjoner i
sykehus, laboratorier og liknende.
KPR.321.1 kontroll av prosjekteringen av varmeanlegg for brensel i flytende,
gassform og/eller fast form, tiltaksklasse 1 Kontroll av prosjekteringen for
installasjon av varmeanlegg for brensel i fast, flytende eller gassform, eller
kombinasjon av flytende, gassform eller fast brensel, for en boenhet eller
branncelle.
Kontrollen omfatter tilslutning til røykkanal samt brenseltank eller beholder
med tilhørende rørsystem.
Ved installasjon av fyringsenhet i eksisterende byggverk omfatter
godkjenningsområdet også tilstandsvurdering av skorstein, eventuelt
prosjektering av utbedring.
KPR.321.2 kontroll av prosjekteringen av varmeanlegg for brensel i flytende,
gassform og/eller fast form, tiltaksklasse 2 Kontroll av prosjekteringen for
installasjon av varmeanlegg, inkludert røykkanal, for brensel i fast, flytende
eller gassform, eller kombinasjon av flytende, gassform eller fast brensel, for
alle typer og størrelser av bygg.
Kontrollen omfatter tilslutning til røykkanal samt brenseltank eller beholder
med tilhørende rørsystem.
Ved installasjon av fyringsenhet i eksisterende byggverk omfatter
godkjenningsområdet også tilstandsvurdering av skorstein, eventuelt
prosjektering av utbedring.
KPR.322.1 kontroll av prosjekteringen av varmeanlegg for fast brensel,
tiltaksklasse 1 Kontroll av prosjekteringen for installasjon av varmeanlegg for
fast brensel, inkludert røykkanal, for oppvarming av en boenhet eller annen
tilsvarende bruksenhet.
Ved installasjon av fyringsenhet i eksisterende byggverk omfatter
godkjenningsområdet også tilstandsvurdering av skorstein, eventuelt
prosjektering av utbedring.
KPR.324.1 kontroll av prosjekteringen av anlegg for vannbåren varme,
tiltaksklasse 1 Kontroll av prosjekteringen av komplett anlegg for vannbåren
varme inkludert fyringsenheter, med varmeeffekt høyst 50 kW og temperatur mindre

enn 100 grader celsius.
Kontrollen omfatter tilslutning til røykkanal samt brenseltank eller beholder
med tilhørende rørsystem.
Ved installasjon av fyringsenhet i eksisterende byggverk omfatter
godkjenningsområdet også tilstandsvurdering av skorstein, eventuelt
prosjektering av utbedring.
KPR.324.2 kontroll av prosjekteringen av anlegg for vannbåren varme,
tiltaksklasse 2 Kontroll av prosjekteringen av komplett anlegg for vannbåren
varme inkludert fyringsenhet, varmeeffekt høyst 150 kW og temperatur mindre enn
120 grader celsius.
Kontrollen omfatter tilslutning til røykkanal samt brenseltank eller beholder
med tilhørende rørsystem.
Ved installasjon av fyringsenhet i eksisterende byggverk omfatter
godkjenningsområdet også tilstandsvurdering av skorstein, eventuelt
prosjektering av utbedring.
KPR.324.3 kontroll av prosjekteringen av anlegg for vannbåren varme,
tiltaksklasse 3 Kontroll av prosjekteringen av komplett anlegg for vannbåren
varme, inkludert fyringsenhet, med ubegrenset varmeeffekt.
Kontrollen omfatter tilslutning til røykkanal samt brenseltank eller beholder
med tilhørende rørsystem.
Ved installasjon av fyringsenhet i eksisterende byggverk omfatter
godkjenningsområdet også tilstandsvurdering av skorstein, eventuelt
prosjektering av utbedring.
KPR.325.3 kontroll av prosjekteringen av damp- og hetoljeanlegg, tiltaksklasse
3
Kontroll av prosjekteringen av damp- og hetoljeanlegg med tilhørende
rørsystemer, fyringsenhet og brenselsforsyning, med tilknytning til røykkanal
eller eventuelt montering av stålpipe.
Ved installasjon av fyringsenhet i eksisterende byggverk omfatter
godkjenningsområdet også tilstandsvurdering av skorstein, eventuelt
prosjektering av utbedring.
KPR.360.1 kontroll av prosjekteringen av ventilasjonsanlegg, tiltaksklasse 1
Kontroll av prosjekteringen av ventilasjonsanlegg, for høyst 1500
kubikkmeter pr. time, for byggverk med liten vanskelighetsgrad, i brannklasse 1
og lydklasse C etter NS 8175, så som enebolig, tomannsbolig, rekkehus og
kjedehus (jf. kategori 11,12 og 13, type 131 - 134 i NS 3457 med veiledning), og
andre byggverk av tilsvarende vanskelighetsgrad og konsekvens ved feil.
Kontrollen omfatter prosjektering som skal avklare behov for luftvekslinger og
virkninger på bygningsfysiske forhold.
(Foretak med sentral godkjenning innen KPR.109.1 og KPR.110.1 trenger ikke egen
godkjenning i KPR.360.1.)
KPR.360.2 kontroll av prosjekteringen av enkle ventilasjonsanlegg og anlegg
for røykkontroll og mekanisk brannventilasjon, tiltaksklasse 2
Kontroll av
prosjekteringen av
• enkle ventilasjonsanlegg kun med varme og kjølefunksjon og gjenvinning, med
luftmengde høyst 25000 kubikkmeter pr. time,
• anlegg for røykkontroll (trykksetting) og mekanisk brannventilasjon,
for byggverk med BTA høyst 5000 kvadratmeter.
KPR.360.3 kontroll av prosjekteringen av komplette balanserte
ventilasjonsanlegg og anlegg for røykkontroll og mekanisk brannventilasjon,
tiltaksklasse 3 Kontroll av prosjekteringen av
• komplette balanserte ventilasjonsanlegg med ubegrenset kompleksitet og
størrelse,
• anlegg for røykkontroll (trykksetting) og mekanisk brannventilasjon for
byggverk med BTA større enn 5000 kvadratmeter.

KPR.371.2 kontroll av prosjekteringen av kuldeanlegg og varmepumpeanlegg,
tiltaksklasse 2 Kontroll av prosjekteringen av kuldeanlegg og varmepumpeanlegg,
inkludert kjøle- og fryserom, omfatter komplett røranlegg for energidistribusjon
med tilhørende komponenter og med bruk av fabrikkproduserte enheter for selve
kuldeprosessen.
Avgitt samlet kondensatoreffekt høyst 120 kW, eller høyst 50 kg kuldemedium pr.
system.
KPR.371.3 kontroll av prosjekteringen av kuldeanlegg og varmepumpeanlegg,
tiltaksklasse 3 Kontroll av prosjekteringen av kuldeanlegg og varmepumpeanlegg,
inkludert kjøle- og fryserom, omfatter komplett røranlegg for energidistribusjon
med tilhørende komponenter og med bruk av fabrikkproduserte enheter for selve
kuldeprosessen.
Avgitt samlet kondensatoreffekt større enn 120 kW eller mer enn 50 kg
kuldemedium pr. system.
KPR.372.2 kontroll av prosjekteringen av kuldeanlegg og varmepumpeanlegg,
kuldeteknisk del, tiltaksklasse 2 Kontroll av prosjekteringen av kuldeanlegg og
varmepumpeanlegg for plassbygging, inkludert kjøle- og fryserom, omfatter
komplett dimensjonering av anlegget for selve kuldeprosessen med tilhørende
komponenter.
Avgitt samlet kondensatoreffekt høyst 120 kW, eller høyst 50 kg kuldemedium pr.
system.
KPR.372.3 kontroll av prosjekteringen av kuldeanlegg og varmepumpeanlegg,
kuldeteknisk del, tiltaksklasse 3 Kontroll av prosjekteringen av kuldeanlegg og
varmepumpeanlegg for plassbygging, inkludert kjøle- og fryserom, omfatter
komplett dimensjonering av anlegget for selve kuldeprosessen med tilhørende
komponenter.
Avgitt samlet kondensatoreffekt større enn 120 kW eller mer enn 50 kg
kuldemedium pr. system.
KPR.510.3 kontroll av prosjekteringen av anlegg for styring, regulering og
overvåkning, tiltaksklasse 3 Kontroll av overordnet prosjektering og
ytelsesspesifisering av driftsautomatisering for integrerte klima- og
energitekniske anlegg samt øvrige tekniske installasjoner i byggverk.
KPR.520.3 kontroll av prosjekteringen av belysningsanlegg, tiltaksklasse 3
Kontroll av prosjekteringen av belysning i lokaler der det må anses som
krevende å sikre belysning som oppfyller myndighetskrav etter plan- og
bygningsloven m/forskrifter og prosjekteringen ikke alene kan utføres etter
standard eller anerkjente veiledninger (analyse).
KPR.541.2 kontroll av prosjekteringen av brannalarmanlegg, tiltaksklasse 2
Kontroll av prosjekteringen av brannalarmanlegg for byggverk i
risikoklasse 1 til og med 4.
KPR.541.3 kontroll av prosjekteringen av brannalarmanlegg, tiltaksklasse 3
Kontroll av prosjekteringen av brannalarmanlegg for byggverk i
risikoklasse 5 og 6.
KPR.542.2 kontroll av prosjekteringen av nødlysanlegg og ledesystem,
tiltaksklasse 2 Kontroll av prosjekteringen av
• nødlysanlegg for byggverk der prosjekteringen baseres på gjeldende
europastandarder og anerkjente nasjonale veiledninger, og
• ledesystem.
KPR.542.3 kontroll av prosjekteringen av nødlysanlegg og ledesystem,
tiltaksklasse 3 Kontroll av prosjekteringen av

• nødlysanlegg der prosjekteringen ikke alene kan gjøres etter gjeldende
europastandarder og anerkjente nasjonale veiledninger, og
• ledesystem.
KPR.630.2 kontroll av prosjekteringskonsept for løfteinnretninger,
tiltaksklasse 2 Kontroll av helhetlig konsept for vareheiser, småvareheiser,
trappeheiser og løfteplattformer for funksjonshemmede.
KPR.630.3 kontroll av prosjekteringskonsept for løfteinnretninger,
tiltaksklasse 3 Kontroll av helhetlig konsept for heiser med personbefordring,
rulletrapper og rullende fortau.
KPR.640.3 kontroll av prosjekteringen av rulletrapper og rullende fortau,
tiltaksklasse 3 Kontroll av prosjekteringen av rulletrapper og rullende fortau.
KPR.650.2 kontroll av prosjekteringen av løfteinnretninger, tiltaksklasse 2
Kontroll av prosjekteringen av vareheiser, småvareheiser, trappeheiser og
løfteplattformer for funksjonshemmede.
KPR.650.3 kontroll av prosjekteringen av løfteinnretninger, tiltaksklasse 3
Kontroll av prosjekteringen av heiser med personbefordring.
KPR.711.2 kontroll av prosjekteringen av veg, tiltaksklasse 2
Kontroll av
trafikkteknisk utforming av veganlegg med beregnet ÅDT høyst 5000.
KPR.711.3 kontroll av prosjekteringen av veg, tiltaksklasse 3
Kontroll av
trafikkteknisk utforming av veganlegg med beregnet ÅDT større enn 5000.
KPR.720.2 kontroll av prosjekteringen av bru- og kulvertkonstruksjoner,
tiltaksklasse 2 Kontroll av prosjekteringen av bru- og kulvertkonstruksjoner
med tilhørende støttekonstruksjoner og terrengarbeider, inklusive prosjektering
av bæreevne, der det legges til grunn normerte konstruksjoner.
KPR.720.3 kontroll av prosjekteringen av brukonstruksjoner, tiltaksklasse 3
Kontroll av prosjekteringen av brukonstruksjoner med tilhørende
støttekonstruksjoner og terrengarbeider, inklusive prosjektering av bæreevne,
der det ikke legges til grunn normerte konstruksjoner.
KPR.730.1 kontroll av prosjekteringen av småbåthavn og bryggeanlegg,
tiltaksklasse 1 Kontroll av prosjekteringen av småbåthavn eller bryggeanlegg
som ikke skal være til allmenn bruk.
KPR.761.3 kontroll av prosjekteringen av tunnelanlegg og fjellanlegg,
tiltaksklasse 3 Kontroll av ingeniørgeologisk prosjektering av tunnelanlegg og
fjellanlegg med sikringsarbeider, samt tilstøtende terrengarbeider hvor det ikke
kreves prosjektering av støttekonstruksjoner.
Kontrollen vil omfatte programmering for og gjennomføring av forundersøkelser,
utarbeidelse av geologisk rapport om bergarter og løsmasser, stabilitetsforhold,
grunnlag for å angi omfang av sikrings- og tetningsarbeider, videre
detaljprosjektering av midlertidig og permanent sikring av påhugg og tunnel,
tetting, frostsikring og drenering.
KPR.770.1 kontroll av prosjekteringen av master, tiltaksklasse 1 Kontroll av
prosjekteringen av lette mastekonstruksjoner eller stolper beregnet på antenner,
ledninger o.l., der
• pålitelighetsklasse ikke er satt høyere enn klasse 2,
• mastehøyde er høyst 18 meter,
• der både vindlast, masteelementer, fundamenter og forankring kan tas ut av
anerkjente datablad, eller
• data for natur- og grunnforhold er sikre.

KPR.770.2 kontroll av prosjekteringen av tårn og master, tiltaksklasse 2
Kontroll av prosjekteringen av
• frittstående lette tårn- eller mastekonstruksjoner beregnet på antenner,
ledninger o.l., eventuelt plassert på byggverk, med samlet høyde over terreng
høyst 50 meter,
• med pålitelighetsklasse ikke er satt høyere enn klasse 3,
• med prosjekteringen etter kjente, utprøvde konstruksjonsprinsipper, med
forutsigbare laster, eller
• med sikre data for materialer, natur- og grunnforhold.
Kontroll av prosjektering av fundamenter, herunder virkning på byggverk som
konstruksjoner eventuelt plasseres på, kommer under KPR.131og/eller KPR.132,
tiltaksklasse 2 eller 3. Der det benyttes standardfundament på fast underlag
(f.eks. fjell eller morene), vil det normalt ikke være nødvendig med særskilt
kontroll av prosjekteringen i henhold til KPR.132.
(Foretak med sentral godkjenning innen KPR.131.2 trenger ikke egen godkjenning i
KPR.770.2.)
KPR.770.3 kontroll av prosjekteringen av tårn og master, tiltaksklasse 3
Kontroll av prosjekteringen av tårn- eller mastekonstruksjoner beregnet på
antenner, ledninger o.l. uten begrensninger i høyde eller pålitelighetsklasse.
Kontroll av prosjektering av fundamenter, herunder virkning på byggverk som
konstruksjoner eventuelt plasseres på, faller inn under KPR.131.3 eller
KPR.132.3.
(Foretak med sentral godkjenning innen PRO.131.3 trenger ikke egen godkjenning i
PRO.770.3.)
KPR.820.1 kontroll av prosjekteringen av borede brønner, tiltaksklasse 1
Kontroll av prosjekteringen av energi- eller grunnvannsbrønner eller
liknende anlegg i fjell ved kjente grunnforhold og når en anser at eventuelle
virkninger av tiltaket på grunnvannsforhold, miljø eller forhold til naboeiendom
lett lar seg påvise og kan anses å være av mindre betydning.
KPR.820.2 kontroll av prosjekteringen av borede brønner, tiltaksklasse 2
Kontroll av prosjekteringen av energi- eller grunnvannsbrønner eller
liknende anlegg i løsmasser ved kjente grunnforhold og når en anser at
virkninger av tiltaket på grunnvannsforhold, miljø eller forhold til naboeiendom
lett lar seg påvise og kan anses å være av mindre betydning.
KPR.820.3 kontroll av prosjekteringen av borede brønner, tiltaksklasse 3
Kontroll av prosjekteringen av energi-, grunnvann-, gassbrønner eller
liknende anlegg i løsmasse eller fjell der det knytter seg usikkerhet til
grunnforhold og når en anser at virkninger av tiltaket på grunnvannsforhold,
miljø eller forhold til annen bebyggelse eller anlegg kan være betydelige.
KPR.830.1 kontroll av prosjekteringen av åpen brønn, vannreservoar eller
mindre basseng, tiltaksklasse 1
Kontroll av prosjekteringen av åpen brønn,
åpent vannreservoar eller andre åpne basseng for inntil 100 kubikkmeter vann
eller inntil 2,3 meter vanndybde, herunder alle tiltak for personsikkerhet og
vern av miljø.
KPR.830.2 kontroll av prosjekteringen av vannreservoar eller basseng,
tiltaksklasse 2 Kontroll av prosjekteringen av vannreservoar eller basseng, som
ikke inngår i KPR.830.1 eller KPR.830.3.
Godkjenningsområdet omfatter kontroll av funksjonell utforming,
konstruksjonssikkerhet samt alle tiltak for personsikkerhet og vern av miljø.
KPR.830.3 kontroll av prosjekteringen av store basseng, vannreservoar- eller
damanlegg, tiltaksklasse 3 Kontroll av utformingen av store basseng-,
vannreservoar- eller damanlegg til bruk for vassdragsregulering, vannkraftanlegg

eller vannforsyningsanlegg for mer enn 100 personekvivalenter, samt kontroll av
prosjekteringen av bæreevne og stabilitet.
KPR.841.1 kontroll av prosjekteringen av vannforsyningsanlegg, tiltaksklasse 1
Kontroll av prosjekteringen av forsyningsanlegg for grunnvann fra borede
brønner i fjell for høyst 100 personekvivalenter. Kontrollen omfatter bl.a.
dokumentasjon av eventuelle virkninger på grunnvann (akvifer) og oppfyllelse av
hygienekrav.
KPR.841.2 kontroll av prosjekteringen av vannforsyningsanlegg, tiltaksklasse 2
Kontroll av prosjekteringen av forsyningsanlegg for grunnvann fra
løsmassebrønner for høyst 100 personer eller personekvivalenter. Kontrollen
omfatter bl.a. dokumentasjon av eventuelle virkninger på grunnvann og
oppfyllelse av hygienekrav.
KPR.841.3 kontroll av prosjekteringen av vannforsyningsanlegg, tiltaksklasse 3
Kontroll av helhetlig konsept for konstruksjoner og installasjoner som
inngår i vannforsyningsanlegg for flere enn 100 personekvivalenter.
KPR.842.2 kontroll av prosjekteringen av vannrenseanlegg, tiltaksklasse 2
Kontroll av helhetlig konsept for konstruksjoner og installasjoner som
inngår i vannrenseanlegg for 100 eller færre personekvivalenter, som det søkes
om uavhengig av andre tiltak.
KPR.842.3 kontroll av prosjekteringen av vannrenseanlegg, tiltaksklasse 3
Kontroll av helhetlig konsept for konstruksjoner og installasjoner som
inngår i vannrenseanlegg for flere enn 100 personekvivalenter, som det søkes om
uavhengig av andre tiltak.
KPR.843.1 kontroll av prosjekteringen av avløpsrenseanlegg, tiltaksklasse 1
Kontroll av prosjekteringen av avløpsrenseanlegg for færre enn 20
personekvivalenter, herunder avløpsledning og eventuelt infiltrasjonsanlegg.
KPR.843.2 kontroll av prosjekteringen av avløpsrenseanlegg, tiltaksklasse 2
Kontroll av helhetlig konsept for konstruksjoner og installasjoner som
inngår i avløpsrenseanlegg for 200 eller færre personekvivalenter, herunder
avløpsledning og eventuelt infiltrasjonsanlegg.
KPR.843.3 kontroll av prosjekteringen av avløpsrenseanlegg, tiltaksklasse 3
Kontroll av helhetlig konsept for konstruksjoner og installasjoner som
inngår i avløpsrenseanlegg for flere enn 200 personekvivalenter, herunder
avløpsledning og eventuelt infiltrasjonsanlegg.
KPR.844.1 kontroll av prosjekteringen av ledningsanlegg (stikkledning),
tiltaksklasse 1 Kontroll av prosjekteringen av utvendig ledningsanlegg
(stikkledning) med tilhørende utstyr og anleggsmessige arbeider (grøfter,
fundamenter, gjenfylling o.a.) i tilknytning til hovedledninger beregnet på
boliger i kategori 11, 12 og 13 type 131-134 i NS 3457 m/veiledning (enebolig
med og uten sokkelleilighet o.l., vertikal- og horisontaltdelt tomannsbolig,
rekkehus og kjedehus), og andre byggverk av tilsvarende størrelse.
Godkjenningsområdet kommer til anvendelse der det søkes uavhengig av andre
tiltak.
KPR.844.2 kontroll av prosjekteringen av ledningsanlegg, tiltaksklasse 2
Kontroll av prosjekteringen av utvendig ledningsanlegg med tilhørende
anleggsmessige arbeider i tilknytning til ledningen (kummer, eventuelle
pumpestasjoner, grøfter, fundamenter, gjenfylling o.a.) for:
• Drikkevannsledninger for vanntrykk mindre enn 1,6 MPa eller innvendig
rørdiameter mindre enn 300 mm.
• Trykkavløpsledninger med innvendig vanntrykk mindre enn 1,6 MPa eller

innvendig rørdiameter høyst 400 mm.
• Trykkløse avløpsledninger med innvendig rørdiameter høyst 600 mm.
• Overvannsledninger med innvendig rørdiameter høyst 1000 mm.
Godkjenningsområdet omfatter også kontroll av prosjekteringen av renovering av
ledninger som nevnt.
KPR.844.3 kontroll av prosjekteringen av ledningsanlegg, tiltaksklasse 3
Kontroll av prosjekteringen av utvendig ledningsanlegg med tilhørende
anleggsmessige arbeider i tilknytning til ledningen (kummer, eventuelle
pumpestasjoner, grøfter, fundamenter, gjenfylling o.a.) for:
• Drikkevannsledninger for vanntrykk lik eller større enn 1,6 MPa eller
innvendig rørdiameter lik eller større enn 300 mm.
• Trykkavløpsledninger med innvendig vanntrykk lik eller større enn 1,6 MPa
eller innvendig rørdiameter større enn 400 mm.
• Trykkløse avløpsledninger med innvendig rørdiameter større enn 600 mm.
• Overvannsledninger med innvendig rørdiameter større enn 1000 mm.
Godkjenningsområdet omfatter også kontroll av prosjekteringen av renovering av
ledninger som nevnt.
KPR.849.3 kontroll av prosjekteringen av ledningsanlegg for fjernvarme,
tiltaksklasse 3 Kontroll av prosjekteringen av ledning med tilhørende
komponenter for fjernvarme fra varmesentral fram til varmeveksler ved
forbrukssted.
KPR.910.3 kontroll av utformingen av vassdragsforbygning eller
flomsikringsanlegg, tiltaksklasse 3
Kontroll av utformingen av
vassdragsforbygning eller flomsikringsanlegg, herunder utforming av helhetlig
konsept for prosjektering av konstruksjoner og installasjoner.
KPR.920.3 kontroll av prosjekteringen av avfallsdeponi, tiltaksklasse 3
Kontroll av helhetlig konsept for avfallsdeponering herunder anlegg for å
forhindre eller minimere forurensende utslipp til grunn, luft og vann.
KPR.930.2 kontroll av prosjekteringen av riving, tiltaksklasse 2 Kontroll av
prosjekteringen av rivningsarbeider som kan få middels store konsekvenser for
helse, miljø og sikkerhet.
Godkjenningsområdet omfatter kontroll av planleggingen av rivingen, sanering og
deponering av skadelige materialer. Det omfatter videre å kontrollere
ivaretakelse av bærende og stabiliserende funksjoner for å unngå fare for
mennesker eller uheldig virkning på byggverk eller nabobygg.
KPR.930.3 kontroll av prosjekteringen av riving, tiltaksklasse 3 Kontroll av
prosjekteringen av rivningsarbeider som kan få store konsekvenser for helse,
miljø og sikkerhet.
Godkjenningsområdet omfatter kontroll av planleggingen av rivingen, sanering og
deponering av skadelige materialer. Det omfatter videre å kontrollere
ivaretakelse av bærende og stabiliserende funksjoner for å unngå fare for
mennesker eller uheldig virkning på byggverk eller nabobygg.
KUT.040.2 kontroll av utførelsen av bygningstiltak, tiltaksklasse 2
Kontroll av utførelsen av små og middels store eller kompliserte
bygningstiltak, det vil si tiltak hvor det vesentligste av utførelsen ligger i
tiltaksklasse 1 eller 2. Godkjenningsområdet omfatter også tekniske
installasjoner og tilhørende utomhusarbeider.
Det er en forutsetning at foretaket benytter kvalifiserte utøvere for de
oppgaver det selv ikke utfører. Foretaket har selv ansvaret for å påse at disse
aktørene kan dokumentere, f.eks. ved sentral eller lokal godkjenning, at de er
kvalifiserte. Alle oppgavene som tiltaket består av anses å være omfattet av
foretakets ansvarsrett såfremt ikke annet særskilt framgår av ansvarsoppgaven.

KUT.040.3 kontroll av utførelsen av bygningstiltak, tiltaksklasse 3
Kontroll av utførelsen av store eller kompliserte bygningstiltak, det vil
si tiltak hvor det vesentligste av utførelsen ligger i tiltaksklasse 3.
Godkjenningsområdet omfatter også tekniske installasjoner og tilhørende
utomhusarbeider.
Det er en forutsetning at foretaket benytter kvalifiserte utøvere for de
oppgaver det selv ikke utfører. Foretaket har selv ansvaret for å påse at disse
aktørene kan dokumentere, f.eks. ved sentral eller lokal godkjenning, at de er
kvalifiserte. Alle oppgavene som tiltaket består av anses å være omfattet av
foretakets ansvarsrett såfremt ikke annet særskilt framgår av ansvarsoppgaven.
KUT.050.2 kontroll av utførelsen av anleggstiltak, tiltaksklasse 2 Kontroll av
utførelsen av små og middels store eller kompliserte anleggstiltak, det vil si
tiltak hvor det vesentligste av utførelsen ligger i tiltaksklasse 1 eller 2.
Godkjenningsområdet omfatter også tekniske installasjoner.
Det er en forutsetning at foretaket benytter kvalifiserte utøvere for de
oppgaver det selv ikke utfører. Foretaket har selv ansvaret for å påse at disse
aktørene kan dokumentere, f.eks. ved sentral eller lokal godkjenning, at de er
kvalifiserte. Alle oppgavene som tiltaket består av anses å være omfattet av
foretakets ansvarsrett såfremt ikke annet særskilt framgår av ansvarsoppgaven.
KUT.050.3 kontroll av utførelsen av anleggstiltak, tiltaksklasse 3 Kontroll av
utførelsen av store eller kompliserte anleggstiltak, det vil si tiltak hvor det
vesentligste av utførelsen ligger i tiltaksklasse 3. Godkjenningsområdet
omfatter også tekniske installasjoner.
Det er en forutsetning at foretaket benytter kvalifiserte utøvere for de
oppgaver det selv ikke utfører. Foretaket har selv ansvaret for å påse at disse
aktørene kan dokumentere, f.eks. ved sentral eller lokal godkjenning, at de er
kvalifiserte. Alle oppgavene som tiltaket består av anses å være omfattet av
foretakets ansvarsrett såfremt ikke annet særskilt framgår av ansvarsoppgaven.
KUT.060.2 kontroll av utførelsen av tekniske installasjoner, tiltaksklasse 2
Kontroll av utførelsen av små og middels store eller kompliserte tekniske
installasjoner, det vil si tiltak hvor det vesentligste av utførelsen ligger i
tiltaksklasse 1 eller 2. Godkjenningsområdet omfatter også nødvendige
bygningsmessige hjelpearbeider.
Det er en forutsetning at foretaket benytter kvalifiserte utøvere for de
oppgaver det selv ikke utfører. Foretaket har selv ansvaret for å påse at disse
aktørene kan dokumentere, f.eks. ved sentral eller lokal godkjenning, at de er
kvalifiserte. Alle oppgavene som tiltaket består av anses å være omfattet av
foretakets ansvarsrett såfremt ikke annet særskilt framgår av ansvarsoppgaven.
KUT.060.3 kontroll av utførelsen av tekniske installasjoner, tiltaksklasse 3
Kontroll av utførelsen av store eller kompliserte tekniske installasjoner,
det vil si tiltak hvor det vesentligste av utførelsen ligger i tiltaksklasse 3.
Godkjenningsområdet omfatter også nødvendige bygningsmessige hjelpearbeider.
Det er en forutsetning at foretaket benytter kvalifiserte utøvere for de
oppgaver det selv ikke utfører. Foretaket har selv ansvaret for å påse at disse
aktørene kan dokumentere, f.eks. ved sentral eller lokal godkjenning, at de er
kvalifiserte. Alle oppgavene som tiltaket består av anses å være omfattet av
foretakets ansvarsrett såfremt ikke annet særskilt framgår av ansvarsoppgaven.
KUT.115.2 kontroll av plassering, utstikking av tiltak, tiltaksklasse 2
Kontroll av plasseringen av tiltak hvor krav til utstikking av punkter er
kritisk for å oppfylle krav til plangrunnlaget med bestemmelser eller den
anleggsmessige utførelse, og hvor utstikkingen krever utarbeidet stikningsplan
og beregning av stikningsdata fra koordinatfestede planer (areal-, regulerings-,
bebyggelse- eller tomtedelingsplaner).

KUT.115.3 kontroll av plassering, utstikking av tiltak, tiltaksklasse 3
Kontroll av plasseringen av tiltak hvor krav til utstikking av punkter er
kritisk for å oppfylle krav til plangrunnlaget med bestemmelser eller den
anleggsmessige utførelse og krever utarbeidet stikningsplan og beregning av
stikningsdata fra koordinatfestede planer, og hvor
situasjonsbetingete endringer og krav til fortløpende vurdering av rammer gitt i
tillatelsen, medfører tiltak for å sikre den anleggsmessige fremdrift.
KUT.121.3 tverrfaglig kontroll av brannverntiltak, tiltaksklasse 3 Kontroll av
brannverntiltak som innbefatter gjennomgang av konstruksjonsmåter,
utførelseskontroll og eventuelt etterkontroll med hensyn på at passive og aktive
brannverntiltak blir utført som forutsatt, funksjonskontroll av aktive
brannverntiltak og kontroll med at gjennomføringer gjennom skillekonstruksjoner
blir systematisk tettet etter klassifisert tetningsmetode og dokumentert som
bygget.
KUT.122.3 tverrfaglig kontroll av bygningsfysiske forhold, tiltaksklasse 3
Kontroll av bygningsfysiske forhold, som innbefatter gjennomgang av
konstruksjonsmåter, utførelseskontroll og eventuelt etterkontroll, herunder
nødvendige målinger, med hensyn på at fuktsikring, tetthet og varmeisolasjon
blir ivaretatt som forutsatt.
KUT.123.3 kontroll av lydtekniske forhold, tiltaksklasse 3
Kontroll av
lydtekniske forhold som innbefatter overordnet kontroll, herunder lydmåling av
lydnivå i og utenfor byggverk med hensyn på utvendig og innvendige støykilder,
etterklang og lydisoleringsegenskaper i konstruksjoner.
KUT.150.1 kontroll av grunn- og terrengarbeider, tiltaksklasse 1
Utførelseskontroll av grunn- og terrengarbeider som omfatter:
• Graving uten krav til midlertidig sikring av byggegrop, komprimering som for
NS 3420 kap. F «lett» komprimering.
• Graving-, avstivning-, sprengning- og gjenfyllingsarbeider for kabel,
drenerings- og overvannledningsgrøfter inkl. legging av ledninger. Det
forutsettes liten risiko for vann- eller erosjonsskader og ledninger med
innvendig diameter høyst 200 mm.
• Fjellarbeider i dagen, sprengning av grop eller skjæringer uten krav til
kontur og med liten risiko for skader.
• Utførelse av fundament og legging av dekker med belegningsstein, grusdekker og
betong og asfaltdekker for lett trafikkerte veger med ÅDT høyst 300, gang- og
sykkelveg, innkjørsler o.l. og omfatter legging av forsterknings- og bærelag.
• Planeringsarbeider, utførelse av forstøtninger og skråningsbeskyttelse
tilsvarende «vanlige forhold» i følge Vegvesenets normal 018.
• Riving av byggverk hvor rivingen er ukomplisert og må antas å få små
konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet.
• Utsetting av punkter for tiltak som krever plassering og høydeangivelse ved
utmål fra bestående og godt definerte detaljer, etter målangivelse påtegnet
godkjent situasjonsplan, der det ikke anses å være kritisk for oppfyllelse av
krav til minsteavstander.
KUT.150.2 kontroll av grunn- og terrengarbeider, tiltaksklasse 2
Utførelseskontroll av grunn- og terrengarbeider som omfatter:
• Graving uten krav til midlertidig sikring av byggegrop, komprimering som for
NS 3420 kap. F «normal» komprimering, dreneringsarbeider med krav til filterlag,
utlegging av drenerende lag, fjellavdekking med krav til renhet.
• Graving, avstivning, sprengning og gjenfylling av grøfter for vann- og
avløpsledninger ved normale grunnforhold og liten trafikk. (Avløpsledninger =
spillvannsledninger og overvannsledninger.)
• Utførelse av fundament for veger med forutsatt ÅDT høyst 5000 eller
tilsvarende trafikkbelastning.

• Planeringsarbeider, utførelse av forstøtninger og skråningsbeskyttelse
tilsvarende «vanskelige forhold» i følge Vegvesenets normal 018.
KUT.150.3 kontroll av grunn- og terrengarbeider, tiltaksklasse 3 Kontroll av
utførelsen av:
• Grunn- og terrengarbeider som omfatter planeringsarbeider, utførelse av
forstøtninger og skråningsbeskyttelse tilsvarende «ekstreme forhold» i følge
Vegvesenets normal 018, skråninger mot vann eller utførelse av
erosjonsbeskyttelse.
• Graving med krav til midlertidig sikring av byggegrop eller midlertidig
grunnvannssenkning, komprimering som for NS 3420 kap. F «normal» komprimering,
dreneringsarbeider med stor risiko for vannskader. Kontrollen kan også omfatte
utførelse av grunnforsterkning av setningsømfintlig masse.
• Graving, avstivning, sprengning og gjenfylling av grøfter for vann, avløp,
fjernvarme m.v. ved høye vanntrykk, kompliserte grunnforhold eller større
trafikkbelastning.
KUT.154.2 kontroll av boring, tiltaksklasse 2
i fjell eller løsmasser med eller uten stålrør.

Kontroll av presisjonsboring

KUT.155.2 kontroll av rørpressing, tiltaksklasse 2
(«mikrotunnelling») i løsmasser.

Kontroll av rørpressing

KUT.160.2 kontroll av utførelsen av fjellarbeider i dagen, tiltaksklasse 2
Kontroll av fjellarbeider i dagen med tilhørende sikringsarbeider,
sprengning av grop eller skjæringer med mindre høyde enn 10 meter, med krav til
kontur i utførelsesklasse 2 i henhold til NS 3420 og med middels risiko for
skader.
Godkjenningsområdet omfatter også kontroll av fjellsikring og mindre
sprengningsarbeider i vann som ikke innebærer dykkerarbeide.
KUT.160.3 kontroll av utførelsen av fjellarbeider i dagen, tiltaksklasse 3
Kontroll av fjellarbeider i dagen, sprengning av grop eller skjæringer med
krav til kontur i utførelsesklasse 1 i henhold til NS 3420 og med stor risiko
for skader med tilhørende sikringsarbeider.
Godkjenningsområdet omfatter også kontroll av fjellsikring og
sprengningsarbeider i vann som ikke innebærer dykkerarbeide.
KUT.161.3 kontroll av fjellsprengning under vann, tiltaksklasse 3 Kontroll av
sprengningsarbeider under vann som medfører dykkerarbeide, der det enten settes
krav til fjellkontur, sprengning for fundamentfot eller der det er stor risiko
for skade på personer, miljø og omgivelser.
KUT.171.2 kontroll av pele- og spuntarbeider, tiltaksklasse 2
Utførelseskontroll av rammede peler, plasstøpte peler, spuntvegg og
avstivninger i pålitelighetsklasse høyst 2.
KUT.171.3 kontroll av pele- og spuntarbeider, tiltaksklasse 3
Utførelseskontroll av rammede peler, plasstøpte peler, spuntvegg og
avstivninger uten begrensninger i pålitelighetsklasse.
KUT.172.3 kontroll av stagforankring, tiltaksklasse 3 Utførelseskontroll av
løsmasse- og fjellforankringsstag med boring, montering, vanntapsmåling,
injisering og oppspenning.
KUT.173.3 kontroll av fundamenteringsarbeider under vann, tiltaksklasse 3
Kontroll av grunnforsterkning, utgraving for fundamenter med midlertidig
forstøtning, fjellrensk og fjellfotarbeider og legging av erosjonsbeskyttelse
under vann.

KUT.181.1 kontroll av utførelsen av slakkarmert eller uarmert betong,
tiltaksklasse 1 Kontroll av forskalings-, armerings- og utstøpningsarbeider for
fundamenter og golv på grunn, kjellervegger o.l. for bolig tilsvarende kategori
11, 12 og 13 type 131-134 i henhold til NS 3457 (enebolig med og uten
sokkelleilighet o.l., vertikal- og horisontaltdelt tomannsbolig, rekkehus og
kjedehus), og andre byggverk med tilsvarende konsekvens og vanskelighetsgrad.
Godkjenningsområdet omfatter også kontroll av utsetting av punkter for tiltak
som krever plassering og høydeangivelse ved utmål fra bestående og godt
definerte detaljer, etter målangivelse påtegnet godkjent situasjonsplan, der det
ikke anses å være kritisk for oppfyllelse av krav til minsteavstander.
KUT.181.2 kontroll av utførelsen av slakkarmert eller uarmert betong,
tiltaksklasse 2 Kontroll av forskalings-, armerings-, utstøpnings- og
betongoverflatearbeider for bærekonstruksjon til byggverk høyst i
pålitelighetsklasse 2, som forutsettes utført med «normal» eller «begrenset»
kontroll etter NS 3420 kap. L.
KUT.181.3 kontroll av utførelsen av slakkarmert eller uarmert betong,
tiltaksklasse 3 Utførelseskontroll av forskalings-, armerings-, utstøpnings- og
betongoverflatearbeider for bærekonstruksjon til byggverk høyst i
pålitelighetsklasse 3, som forutsettes utført med «utvidet» kontroll etter NS
3420 kap. L, herunder massive betongkonstruksjoner der det stilles krav til
temperaturkontroll eller begrensning av svinn eller temperaturtøyninger.
KUT.182.3 kontroll av utførelsen av spennarmert betong, tiltaksklasse 3
Kontroll av forskalings-, armerings- og utstøpningsarbeider for
spennarmerte betongkonstruksjoner etter NS 3420 kap. L 45, herunder montering,
oppspenning og injisering.
KUT.183.3 kontroll av betongrehabilitering, tiltaksklasse 3 Kontroll av
betongrehabilitering der reparasjoner vil kunne ha vesentlig betydning for å
opprettholde konstruksjoners bæreevne og integritet.
KUT.184.3 kontroll av betongarbeider under vann, tiltaksklasse 3 Kontroll av
utførelse av undervannsbetong for bærende konstruksjoner inklusiv forskalingsog armeringsmontasje.
KUT.190.3 kontroll av utførelsen av forsterknings- og bærelag for veger,
tiltaksklasse 3 Utførelseskontroll av vegfundamenter for veger med forutsatt
ÅDT mer enn 5000 eller anlegg med tilsvarende belastning.
KUT.191.2 kontroll av leggingen av bituminøse dekker for veger, tiltaksklasse
2
Kontroll av leggingen av bituminøse dekker for veger med ÅDT høyst 5000
eller tilsvarende belastning.
KUT.191.3 kontroll av leggingen av bituminøse dekker for veger, tiltaksklasse
3
Kontroll av leggingen av bituminøse dekker for veger med ÅDT mer enn 5000
eller tilsvarende belastning.
KUT.192.3 kontroll av leggingen av betongdekker, tiltaksklasse 3 Kontroll av
leggingen av støpte eller valsede betongdekker for veger med ÅDT mer enn 3000
eller tilsvarende belastning.
KUT.193.2 kontroll av leggingen av dekker med belegningsstein for veger og
plasser, tiltaksklasse 2
Kontroll av leggingen av dekker med belegningsstein
for veger og plasser med tung trafikk.
KUT.195.1 kontroll av mudring, tiltaksklasse 1
Kontroll av mindre
kompliserte mudringsarbeider, f.eks. i forbindelse med småbåthavn eller
bryggeanlegg, uten fare for undergraving av eksisterende konstruksjon o.l.

KUT.195.3 kontroll av mudring, tiltaksklasse 3
Kontroll av mudringsarbeider
i forbindelse med fartøyleds- og havneanlegg for allmenn skipsfart.
KUT.210.1 kontroll av tømrerarbeider, tiltaksklasse 1 Utførelseskontroll av
byggverk med liten vanskelighetsgrad og med tre som hovedmateriale, så som
f.eks. enebolig, vertikal- og horisontaltdelt tomannsbolig, rekkehus og kjedehus
(jf. kategori 11, 12 og 13, type 131-134 i NS 3457 m/veiledning), og andre
byggverk med tilsvarende vanskelighetsgrad.
Foruten arbeider som nevnt, omfatter godkjenningsområdet (kontrollen) også
følgende oppgaver på tiltak som nevnt foran:
• Riving og rehabilitering.
• Montering av bygningselementer, tak- og ytterveggsarbeider, tekking av tak med
helningsvinkel 6 grader eller mer, montering av prefabrikkerte
ventilasjonskanaler og beslag (f.eks.takrenner og nedløp), tetting og termisk
isolasjon.
• Utførelse av vanntett membran, belegg og kledning i bad og andre mindre
våtrom.
• Betongarbeider tilsvarende UTF.181.1 og mindre murarbeider innenfor
tiltaksklasse 1, men ikke arbeider med fyringsanlegg (fyringsenhet og
røykkanal).
• Utsetting av punkter for tiltak som krever plassering og høydeangivelse ved
utmål fra bestående og godt definerte detaljer, etter målangivelse påtegnet
godkjent situasjonsplan, der det ikke anses å være kritisk for oppfyllelse av
krav til minsteavstander.
KUT.210.2 kontroll av tømrerarbeider og trekonstruksjoner, tiltaksklasse 2
Foruten kontroll som nevnt i KUT.210.1,
• kontroll av montering av balansert ventilasjonsanlegg som nevnt i UTF.360.1,
elementskorstein og fyringsenhet for fast brensel,
• kontroll av utførelse av bygningskonstruksjoner, utførelse og montering av
frittstående konstruksjoner og hovedbæresystem med tre som hovedmateriale, uten
begrensning i bygningstyper eller vanskelighetsgrad og høyst i
pålitelighetsklasse 3 eller med normal kontroll (sikkerhetsklasse 2 etter NS
3470).
KUT.210.3 kontroll av tømrerarbeider og trekonstruksjoner, tiltaksklasse 3
Foruten kontroll som nevnt i KUT.210.2, kontroll av utførelsen og
monteringen av frittstående trekonstruksjoner og hovedbæresystem i tre i
pålitelighetsklasse 3 eller med utvidet kontroll (sikkerhetsklasse 3 etter NS
3470).
KUT.221.1 kontroll av mur-, puss- og flisarbeider, tiltaksklasse 1
Utførelseskontroll av bærende og ikke bærende murvegger, konstruksjoner,
skorsteiner og ildsteder for fast brensel samt puss- og flisarbeider for
byggverk med liten vanskelighetsgrad, så som f.eks. enebolig, vertikal- og
horisontaltdelt tomannsbolig, rekkehus og kjedehus (jf. kategori 11, 12 og 13,
type 131-134 i NS 3457 m/veiledning), eller andre byggverk av tilsvarende
vanskelighetsgrad og konsekvens ved feil.
Godkjenningsområdet omfatter ikke mur, puss- og flisarbeider hvor det stilles
krav til utseende, toleranser, fasthet og tetthet i klasse I etter NS 3420.
Foruten arbeider som nevnt, omfatter godkjenningsområdet (kontrollen) også
følgende oppgaver for tiltak som nevnt foran:
• Riving og rehabilitering.
• Montering av bygningselementer, tak- og ytterveggsarbeider, tekking av tak med
helningsvinkel 6 grader eller mer, montering av prefabrikkerte
ventilasjonskanaler og beslag (f.eks. takrenner og nedløp), tetting og termisk
isolasjon, samt mindre tømrerarbeider.
• Utførelse av vanntett membran, belegg og kledning i bad og andre mindre
våtrom.

• Utsetting av punkter for tiltak som krever plassering og høydeangivelse ved
utmål fra bestående og godt definerte detaljer, etter målangivelse påtegnet
godkjent situasjonsplan, der det ikke anses å være kritisk for oppfyllelse av
krav til minsteavstander.
KUT.221.2 kontroll av mur-, puss- og flisarbeider, tiltaksklasse 2 Foruten
kontroll som nevnt i KUT.221.1, kontroll av bærende og ikke bærende murvegger,
konstruksjoner, skorsteiner og ildsteder samt puss- og flisarbeider for byggverk
uten begrensninger i bygningstype eller vanskelighetsgrad og konsekvens ved
feil.
KUT.222.1 kontroll av monteringen av elementskorsteiner, tiltaksklasse 1
Kontroll av monteringen av elementskorsteiner for boliger i kategori 11,
12 og 13 i NS 3457 m/veiledning (enebolig med og uten sokkelleilighet o.l.,
vertikal- og horisontaltdelt tomannsbolig, rekkehus og kjedehus), og andre
byggverk med tilsvarende konsekvens og vanskelighetsgrad.
KUT.231.1 kontroll av kobber- og blikkenslagerarbeider, tiltaksklasse 1
Kontroll av kobber- og blikkenslagerarbeider og taktekking på boliger i
kategori 11, 12 og 13 type 131-134 i NS 3457 m/veiledning (enebolig med og uten
sokkelleilighet o.l., vertikal- og horisontaltdelt tomannsbolig, rekkehus og
kjedehus), og andre byggverk med tilsvarende konsekvens og vanskelighetsgrad.
Godkjenningsområdet (kontrollen) omfatter også montering av kanaler og
luftfordelingsutstyr for ventilasjonsanlegg.
KUT.231.2 kontroll av kobber- og blikkenslagerarbeider, tiltaksklasse 2
Kontroll av kobber- og blikkenslagerarbeider og taktekking uten
begrensning i bygningstyper, konsekvens eller vanskelighetsgrad.
Godkjenningsområdet (kontrollen) omfatter også montering av kanaler og
luftfordelingsutstyr for ventilasjonsanlegg, platetekking eller kledning med
metallplate som bånd, skiver eller profilerte metallplater, tekking med takstein
eller skifer inkludert undertekking, montering av renner, nedløp og beslag.
KUT.233.2 kontroll av taktekking og membranarbeider, tiltaksklasse 2
Kontroll av taktekkingen eller membranarbeider på tak, terrasser, våtrom
o.l. som krever sveisearbeid.
Godkjenningsområdet omfatter også kontroll av monteringen av prefabrikkerte
beslag.
KUT.233.3 kontroll av taktekking og membranarbeider, tiltaksklasse 3
Kontroll av taktekkingen eller membranarbeider på tak, terrasser, våtrom
o.l. som krever sveisearbeider og hvor teknisk prosjektering inngår som del av
utførelsen.
Godkjenningsområdet omfatter også kontroll av monteringen av prefabrikkerte
beslag.
KUT.234.3 kontroll av utførelsen av støpeasfalt, tiltaksklasse 3
Utførelseskontroll av bituminøse belegg som slitedekke for trafikk og som
vanntettende lag til bruk for parkeringshus og andre trafikkerte arealer.
KUT.241.2 kontroll av monteringen av glasskonstruksjoner, tiltaksklasse 2
Kontroll av fasade- eller takkledning av glass basert på
markedskontrollerte systemer og produkter eller montering av dør- eller
vinduskonstruksjoner der det stilles krav til egenskaper vedr. brann-,
kollisjonssikring eller lydisolasjon.
Godkjenningsområdet inkluderer kontroll av monteringen av prefabrikkerte beslag.
KUT.241.3 kontroll av monteringen av glasskonstruksjoner, tiltaksklasse 3
Kontroll av fasade- og takkledning av mekanisk festet glass med leveranse
og montering av rammekonstruksjoner, dimensjoneringen og detaljutformingen av

rammekonstruksjonen og kontroll av energitap.
Godkjenningsområdet inkluderer kontroll av monteringen av prefabrikkerte beslag.
KUT.242.3 kontroll av kledningen med fasadeelementer, tiltaksklasse 3
Kontroll av kledningen av fasader med mekanisk festede fasadeelementer.
Godkjenningsområdet inkluderer kontroll av monteringen av prefabrikkerte beslag.
KUT.250.2 kontroll av belegg- og overflatearbeider og pussede fasader,
tiltaksklasse 2 Kontroll av følgende arbeider:
• Maling, tapetsering, legging av gulvbelegg, og veggkledning hvor det kreves
vanntetting og som ikke inngår i UTF.254.1.
• Arbeider hvor det stilles spesielle krav til inneklimaet eller kreves
ubrennbare overflater.
• Maling på pussede fasader der konsekvensene av uriktig utførelse vil kunne bli
betydelige.
KUT.254.1 kontroll av membran, belegg og kledning i våtrom, tiltaksklasse 1
Utførelseskontroll av vanntett membran, belegg og kledning i bad og andre
mindre våtrom.
KUT.260.1 tverrfaglig kontroll av våtromsarbeider, tiltaksklasse 1 Kontroll av
våtromsarbeider i bad og andre våtrom. Kontrollen skal innrettes slik at den
sikrer tverrfaglig koordinert utførelse av alle aktuelle arbeider som inngår i
våtrom; f.eks. tømrer–, mur-, puss-, flis, beleggs- og overflatearbeider, VVSog elektroinstallasjoner.
KUT.270.2 kontroll av brannisoleringen av konstruksjoner og brannskiller,
tiltaksklasse 2 Kontroll av brannisoleringen av konstruksjoner og brannskiller
med brannmotstand større enn EI 60 eller der det er stor grad av
systemkompleksitet forbundet med brannisoleringen.
KUT.291.2 kontroll av monteringen av aluminiumskonstruksjoner, tiltaksklasse 2
Kontroll av monteringen av aluminiumskonstruksjoner der det forutsettes
liten eller middels kontrollomfang etter NS 3471.
KUT.291.3 kontroll av monteringen av aluminiumskonstruksjoner, tiltaksklasse 3
Kontroll av monteringen av aluminiumskonstruksjoner der det forutsettes
omfattende kontrollomfang etter NS 3471.
KUT.292.2 kontroll av monteringen av stålkonstruksjoner, tiltaksklasse 2
Kontroll av monteringen av stålkonstruksjoner i pålitelighetsklasse høyst
2 eller der det kreves lite eller middels kontrollomfang etter NS 3472 eller
tilsvarende utførelse etter NS-ENV 1090.
Godkjenningsområdet omfatter også kontroll av sveisingen som utføres på
byggeplassen i sveiseklasse c etter NS-ISO 5817.
KUT.292.3 kontroll av monteringen av stålkonstruksjoner, tiltaksklasse 3
Kontroll av monteringen av stålkonstruksjoner i pålitelighetsklasse 3
eller der det kreves omfattende kontrollomfang etter NS 3472 eller tilsvarende
utførelse etter NS-ISO 1090.
Godkjenningsområdet omfatter også kontroll av sveisingen som utføres på
byggeplassen i sveiseklasse b etter NS-ISI 5817.
KUT.293.3 kontroll av betongelementmontasjen - anlegg og konstruksjoner,
tiltaksklasse 3 Kontroll av monteringen av prefabrikkerte betongelementer med
utførelse av alle feste- og fugedetaljer.
KUT.294.2 kontroll av betongelementmontasjen - bygning, tiltaksklasse 2
Kontroll av monteringen av bærende prefabrikkerte betongelementer
inkludert fasadeelementer og dekkeelementer, for byggverk med høyst 3 etasjer.

KUT.294.3 kontroll av betongelementmontasjen i bygning, tiltaksklasse 3
Kontroll av monteringen av bærende prefabrikkerte betongelementer
inkludert fasadeelementer og dekkeelementer, uten begrensning i antall etasjer,
samt monteringen av forspente takkonstruksjoner.
KUT.295.1 kontroll av monteringen av skilt og reklameinnretninger,
tiltaksklasse 1 Kontroll av monteringen av skilt eller reklameinnretninger
større enn 1 kvadratmeter festet flatt på vegg eller skilt- og
reklameinnretninger mindre enn 2 kvadratmeter festet ut fra vegg eller
frittstående med høyde under 3,5 meter på oppsatte stativ, frittstående eller
montert over tak.
(Foretak med sentral godkjenning innen KUT.210.1, KUT.221.1 og KUT.231.1 trenger
ikke egen godkjenning i KUT.295.1.)
KUT.295.2 kontroll av monteringen av skilt og reklameinnretninger,
tiltaksklasse 2 Kontroll av monteringen av skilt eller reklameinnretninger som
ikke inngår i KUT.295.1.
KUT.296.3 kontroll av monteringen av bærende elementer av stål- eller
aluminiumsplater, tiltaksklasse 3 Kontroll av monteringen av bærende eller
stabiliserende elementer i stål- eller aluminiumsplater der prosjektering av
bæreevne og korrosjonsbeskyttelse inngår i utførelsen.
KUT.311.2 kontroll av utførelsen av sanitæranlegg, tiltaksklasse 2 Kontroll av
sanitærinstallasjon med tilhørende rørsystem, herunder manuelle brannslanger, i
boliger i kategori 11, 12 og 13 type 131-134 i NS 3457 m/veiledning (enebolig
med og uten sokkelleilighet o.l., vertikal- og horisontaltdelt tomannsbolig,
rekkehus og kjedehus), og andre byggverk med tilsvarende systemkompleksitet.
KUT.311.3 kontroll av utførelsen av sanitæranlegg, tiltaksklasse 3 Kontroll av
sanitærinstallasjon med tilhørende rørsystem, herunder manuelle brannslanger, i
byggverk uten begrensninger i bygningstype eller systemkompleksitet.
KUT.312.3 kontroll av installasjonen av slokningsanlegg, tiltaksklasse 3
Kontroll av installasjonen av alle typer manuelle og automatiske
slukningsanlegg, herunder sprinkleranlegg, innvendig eller utvendig, med
tilhørende rørsystem og forsyningsanlegg, for byggverk i alle risikoklasser.
KUT.313.3 kontroll av utførelsen av rørtekniske prosessindustrianlegg eller
spesielle rørinstallasjoner, tiltaksklasse 3 Utførelseskontroll av rørtekniske
prosessindustrianlegg eller spesielle rørinstallasjoner i sykehus, laboratorier
og liknende.
KUT.321.1 kontroll av installasjonen av varmeanlegg og fyringsenheter for
anlegg for vannbåren varme for alle typer brensel, tiltaksklasse 1 Kontroll av
installasjonen av varmeanlegg og fyringsenheter for anlegg for vannbåren varme,
for brensel i fast, flytende eller gassform, eller kombinasjon av flytende,
gassform eller fast brensel, for en boenhet eller branncelle.
Godkjenningsområdet omfatter også kontroll av tilslutningen til røykkanal eller
eventuelt montering av stålpipe samt brenseltank eller beholder med tilhørende
rørsystem.
KUT.321.2 kontroll av installasjonen av varmeanlegg og fyringsenheter for
anlegg for vannbåren varme for alle typer brensel, tiltaksklasse 2 Kontroll av
installasjonen av
• Varmeanlegg for brensel i fast, flytende eller gassform, eller kombinasjon av
flytende, gassform eller fast brensel, uten begrensning i bygningstype eller
størrelse.
• Fyringsenheter for anlegg for vannbåren varme, for brensel i fast, flytende

eller gassform eller kombinasjon av disse, for høyst 120 kW eller 120 grader
celsius.
Godkjenningsområdet omfatter også kontroll av tilslutningen til røykkanal eller
eventuelt montering av stålpipe samt brenseltank eller beholder med tilhørende
rørsystem.
KUT.321.3 kontroll av installasjonen av fyringsenheter for anlegg for
vannbåren varme, tiltaksklasse 3 Kontroll av installasjonen av fyringsenheter
for anlegg for vannbåren varme, for brensel i fast, flytende eller gassform
eller kombinasjon av disse, uten begrensning i varmeeffekt.
Godkjenningsområdet omfatter også kontroll av tilslutningen til røykkanal eller
eventuelt montering av stålpipe samt brenseltank eller beholder med tilhørende
rørsystem.
KUT.322.1 kontroll av installasjonen av ovner og peisinnsatser for fast
brensel, tiltaksklasse 1
Kontroll av installasjonen av ovner og
peisinnsatser for fast brensel for en boenhet eller annen tilsvarende
bruksenhet.
Godkjenningsområdet omfatter også kontroll av tilslutningen til røykkanal eller
eventuelt montering av stålpipe.
KUT.324.1 kontroll av installasjonen av anlegg for vannbåren varme eksklusive
fyringsenheter, tiltaksklasse 1
Kontroll av installasjonen av komplett anlegg
for vannbåren varme med varmelegemer og varmevekslere, men eksklusive
fyringsenheter for brensel, og med varmeeffekt høyst 25 kW og temperatur mindre
enn 100 grader celsius.
KUT.324.2 kontroll av installasjonen av anlegg for vannbåren varme eksklusive
fyringsenheter, tiltaksklasse 2
Kontroll av installasjonen av komplett anlegg
for vannbåren varme med varmelegemer og varmevekslere, men eksklusive
fyringsenheter for brensel, varmeeffekt høyst 150 kW og temperatur mindre enn
120 grader celsius.
KUT.324.3 kontroll av installasjonen av anlegg for vannbåren varme eksklusive
fyringsenheter, tiltaksklasse 3
Kontroll av installasjonen av komplett anlegg
for vannbåren varme med varmelegemer og varmevekslere, men eksklusive
fyringsenheter for brensel, uten begrensninger i varmeeffekt.
KUT.325.3 kontroll av installasjonen av damp- og hetoljeanlegg, tiltaksklasse
3
Kontroll av installasjonen av damp- og hetoljeanlegg med tilhørende
rørsystemer, fyringsenhet og brenselsforsyning.
Godkjenningsområdet omfatter også kontroll av tilslutning til røykkanal eller
eventuelt montering av stålpipe.
KUT.360.1 kontroll av installasjonen av ventilasjonsanlegg, tiltaksklasse 1
Kontroll av installasjonen av ventilasjonsanlegg, inklusiv kanalanlegget,
med tilført luftmengde høyst 1500 kubikkmeter pr. time, for byggverk med liten
vanskelighetsgrad, i brannklasse 1 og lydklasse C etter NS 8175, så som
enebolig, tomannsbolig, rekkehus og kjedehus (jf. kategori 11,12 og 13, type 131
- 134 i NS 3457 med veiledning), og andre byggverk av tilsvarende
vanskelighetsgrad og konsekvens ved feil.
Godkjenningsområdet omfatter også kontroll av dokumentasjonen av anleggets
funksjon og kapasitet.
KUT.360.2 kontroll av installasjonen av enkle ventilasjonsanlegg og anlegg for
røykkontroll og mekanisk brannventilasjon, tiltaksklasse 2
Kontroll av
installasjonen av
• enkle ventilasjonsanlegg kun med varme og kjølefunksjon og gjenvinning,
inklusiv kanalanlegget, med luftmengde høyst 25000 kubikkmeter pr. time,
• anlegg for røykkontroll (trykksetting) og mekanisk brannventilasjon,

for byggverk med BTA høyst 5000 kvadratmeter.
Godkjenningsområdet omfatter også kontroll av dokumentasjonen av anleggets
funksjon og kapasitet.
KUT.360.3 kontroll av installasjonen av komplette balanserte
ventilasjonsanlegg og anlegg for røykkontroll og mekanisk brannventilasjon,
tiltaksklasse 3 Kontroll av installasjonen av:
• Komplette balanserte ventilasjonsanlegg inklusiv kanalanlegget, med ubegrenset
kompleksitet og størrelse.
• Anlegg for røykkontroll (trykksetting) og mekanisk brannventilasjon for
byggverk med BTA større enn 5000 kvadratmeter.
KUT.371.2 kontroll av installasjonen av kuldeanlegg og varmepumpeanlegg,
tiltaksklasse 2 Kontroll av installasjonen av kuldeanlegg og varmepumpeanlegg,
inkludert kjøle- og fryserom, omfatter komplett røranlegg for energidistribusjon
med tilhørende komponenter og med bruk av fabrikkproduserte enheter for selve
kuldeprosessen.
Avgitt samlet kondensatoreffekt høyst 120 kW, eller høyst 50 kg kuldemedium pr.
system.
KUT.371.3 kontroll av installasjonen av kuldeanlegg og varmepumpeanlegg,
tiltaksklasse 3 Kontroll av installasjonen av kuldeanlegg og varmepumpeanlegg,
inkludert kjøle- og fryserom, omfatter komplett røranlegg for energidistribusjon
med tilhørende komponenter og med bruk av fabrikkproduserte enheter for selve
kuldeprosessen.
Avgitt samlet kondensatoreffekt større enn 120 kW eller mer enn 50 kg
kuldemedium pr. system.
KUT.372.2 kontroll av installasjonen av kuldeanlegg og varmepumpeanlegg,
kuldeteknisk del, tiltaksklasse 2 Kontroll av installasjonen av kuldeanlegg og
varmepumpeanlegg for plassbygging inkludert kjøle- og fryserom, omfatter
komplett installasjon av anlegget for selve kuldeprosessen med tilhørende
komponenter.
Avgitt samlet kondensatoreffekt høyst 120 kW, eller høyst 50 kg kuldemedium pr.
system.
KUT.372.3 kontroll av installasjonen av kuldeanlegg og varmepumpeanlegg,
kuldeteknisk del, tiltaksklasse 3 Kontroll av installasjonen av kuldeanlegg og
varmepumpeanlegg for plassbygging inkludert kjøle- og fryserom, omfatter
komplett installasjon av anlegget for selve kuldeprosessen med tilhørende
komponenter.
Avgitt samlet kondensatoreffekt større enn 120 kW eller mer enn 50 kg
kuldemedium pr. system.
KUT.510.3 kontroll av installasjonen av anlegg for styring, regulering,
overvåkning, tiltaksklasse 3 Kontroll av installasjonen av driftsautomatisering
for integrerte klima- og energitekniske anlegg og øvrige tekniske installasjoner
i byggverk, inkludert nødvendig detaljutforming som videreføring av
prosjekteringen etter PRO.510.3.
KUT.541.2 kontroll av installasjonen av brannalarmanlegg, tiltaksklasse 2
Kontroll av installasjonen av brannalarmanlegg for byggverk i risikoklasse
1 til og med 4.
KUT.541.3 kontroll av installasjonen av brannalarmanlegg, tiltaksklasse 3
Kontroll av installasjonen av brannalarmanlegg for byggverk i risikoklasse
5 og 6.
KUT.542.2 kontroll av nødlysanlegg og ledesystem, tiltaksklasse 2 Kontroll av
systemutforming og ytelser for

• nødlysanlegg og
• ledesystem,
der det vesentligste av prosjekteringen ligger i tiltaksklasse 2.
KUT.542.3 kontroll av nødlysanlegg og ledesystem, tiltaksklasse 3 Kontroll av
systemutforming og ytelser for
• nødlysanlegg og
• ledesystem,
der det vesentligste av prosjekteringen ligger i tiltaksklasse 3.
KUT.640.3 kontroll av installasjonen av rulletrapper og rullende fortau,
tiltaksklasse 3 Kontroll av installasjonen av rulletrapper og rullende fortau.
KUT.650.2 kontroll av installasjonen av løfteinnretninger, tiltaksklasse 2
Kontroll av installasjonen av vareheiser, småvareheiser, trappeheiser og
løfteinnretninger for bevegelseshemmede.
KUT.650.3 kontroll av installasjonen av løfteinnretninger, tiltaksklasse 3
Kontroll av installasjonen av heiser med personbefordring.
KUT.761.3 kontroll av fjellarbeider under dagen, tiltaksklasse 3 Kontroll av
utsprengningen av tunneler, sjakter og bergrom med tilhørende sikringsarbeider.
KUT.762.3 kontroll av fullprofilboring av tunnel og sjakter, tiltaksklasse 3
Kontroll av fullprofilboring av tunnel og sjakter i fjell med tilhørende
sikringsarbeider.
KUT.763.3 kontroll av tetningsarbeider i tunnel og bergrom, tiltaksklasse 3
Kontroll av tetningsarbeider ved hjelp av injeksjon i tunnel og bergrom.
KUT.764.3 kontroll av frost- og brannsikringsarbeider i tunnel og bergrom,
tiltaksklasse 3 Utførelseskontroll av hvelvkonstruksjoner o.a. for frost- eller
lekkasjesikring i tunnel eller bergrom, der det settes brannkrav til
konstruksjoner, materialer og overflater.
KUT.770.1 kontroll av monteringen av master, tiltaksklasse 1 Kontroll av
monteringen av lette mastekonstruksjoner eller stolper beregnet på antenner,
ledninger o.l., med høyde høyst 18 meter fra fundament eller byggverk.
Godkjenningsområdet omfatter også kontroll av oppføringen av tilhørende
prefabrikkert utstyrshytte, trafo, koblingsskap o.l.
KUT.770.2 kontroll av monteringen av tårn og master, tiltaksklasse 2
Kontroll av monteringen av frittstående lette tårn- eller
mastekonstruksjoner beregnet på antenner, ledninger o.l., utenfor tettbygd strøk
og med høyde høyst 50 meter over terreng.
Godkjenningsområdet omfatter også kontroll av oppføringen av tilhørende
prefabrikkert utstyrshytte, trafo, koblingsskap o.l.
KUT.770.3 kontroll av monteringen av tårn og master, tiltaksklasse 3
Kontroll av monteringen av store tårn- eller mastekonstruksjoner beregnet
på antenner, ledninger o.l.
Godkjenningsområdet omfatter også kontroll av oppføringen av tilhørende
prefabrikkert utstyrshytte, trafo, koblingsskap o.l.
KUT.820.1 kontroll av utførelsen av borede brønner og grunnvannsanlegg,
tiltaksklasse 1 Utførelseskontroll av energi- eller grunnvannsbrønner eller
liknende anlegg i fjell ved kjente grunnforhold og når en anser at eventuelle
virkninger av tiltaket på grunnvannsforhold, miljø eller forhold til naboeiendom
lett lar seg påvise og kan anses å være av mindre betydning.

KUT.820.2 kontroll av utførelsen av borede brønner og grunnvannsanlegg,
tiltaksklasse 2 Utførelseskontroll av energi-, grunnvanns- eller gassbrønner
eller liknende anlegg i løsmasser ved kjente grunnforhold og når en anser at
virkninger av tiltaket på grunnvannsforhold, miljø eller forhold til naboeiendom
lett lar seg påvise og kan anses å være av mindre betydning.
KUT.820.3 kontroll av utførelsen av borede brønner og grunnvannsanlegg,
tiltaksklasse 3 Utførelseskontroll av energi-, grunnvann-, gassbrønner eller
liknende anlegg i løsmasse eller fjell der det knytter seg usikkerhet til
grunnforhold og når en anser at virkninger av tiltaket på grunnvannsforhold,
miljø eller forhold til annen bebyggelse eller anlegg kan være betydelige.
KUT.830.1 kontroll av utførelsen av åpen brønn, vannreservoar eller mindre
basseng, tiltaksklasse 1
Utførelseskontroll av
• åpen brønn eller vannreservoar,
• andre åpne prefabrikkerte utendørs basseng, inkludert montering av lukket
sirkulasjonssystem,
inntil 100 kubikkmeter vann, der det er sikre grunnforhold og utførelsen er lite
komplisert og konsekvensene av feil små.
Godkjenningsområdet omfatter også kontroll av nødvendige sikringtiltak for å
ivareta personsikkerhet når anlegget ikke er i bruk.
KUT.841.1 kontroll av utførelsen av vannforsyningsanlegg, tiltaksklasse 1
Utførelseskontroll av av forsyningsanlegg for grunnvann fra borede brønner
i fjell for høyst 100 personekvivalenter.
KUT.841.2 kontroll av utførelsen av vannforsyningsanlegg, tiltaksklasse 2
Utførelseskontroll av forsyningsanlegg for grunnvann fra brønner i
løsmasser for høyst 100 personekvivalenter.
KUT.841.3 kontroll av utførelsen av vannforsyningsanlegg, tiltaksklasse 3
Utførelseskontroll av av forsyningsanlegg uten begrensning i antall
personekvivalenter.
KUT.842.2 kontroll av utførelsen av vannrenseanlegg, tiltaksklasse 2
Utførelseskontroll av vannrenseanlegg for færre enn 100
personekvivalenter.
KUT.842.3 kontroll av utførelsen av vannrenseanlegg, tiltaksklasse 3
Utførelseskontroll av vannrenseanlegg for 100 eller flere
personekvivalenter.
KUT.843.1 kontroll av utførelsen av avløpsrenseanlegg, tiltaksklasse 1
Utførelseskontroll av avløpsrenseanlegg for færre enn 20
personekvivalenter herunder avløpsledning og eventuelt infiltrasjonsanlegg.
KUT.843.2 kontroll av utførelsen av avløpsrenseanlegg, tiltaksklasse 2
Utførelseskontroll av avløpsrenseanlegg for færre enn 200
personekvivalenter herunder avløpsledning og eventuelt infiltrasjonsanlegg.
KUT.843.3 kontroll av utførelsen av avløpsrenseanlegg, tiltaksklasse 3
Utførelseskontroll av avløpsrenseanlegg for 200 eller flere
personekvivalenter herunder avløpsledning og eventuelt infiltrasjonsanlegg.
KUT.844.1 kontroll av leggingen av vannledninger, tiltaksklasse 1 Kontroll av
leggingen av utvendig drikkevannsledninger for vanntrykk høyst 1,0 MPa og
innvendig rørdiameter høyst 32 mm, herunder tilkobling til eksisterende
ledningsnett.

KUT.844.2 kontroll av leggingen av vannledninger, tiltaksklasse 2 Kontroll av
leggingen av utvendig drikkevannsledninger for vanntrykk høyst 1,6 MPa eller
innvendig rørdiameter mindre enn 300 mm, herunder tilkobling til eksisterende
ledningsnett.
KUT.844.3 kontroll av leggingen av vannledninger, tiltaksklasse 3 Kontroll av
leggingen av utvendig drikkevannsledninger for vanntrykk større enn 1,6 MPa
eller innvendig rørdimensjon lik eller større enn 300 mm, herunder tilkobling
til eksisterende ledningsnett.
KUT.845.3 kontroll av installasjonen av mekanisk utstyr for VA-anlegg,
tiltaksklasse 3 Kontroll av installasjonen av ventiler, pumper og annet
mekanisk utstyr til VA-anlegg, der leggingen av ledninger ligger i tiltaksklasse
2 eller 3.
KUT.846.1 kontroll av leggingen av avløpsledninger, tiltaksklasse 1
Kontroll av leggingen av trykkløse avløpsledninger med innvendig
rørdiameter høyst 110 mm.
KUT.846.2 kontroll av leggingen av avløpsledninger, tiltaksklasse 2
Kontroll av legging av:
• Utvendige trykkavløpsledninger med innvendig vanntrykk mindre enn 1,6 MPa
eller innvendig rørdiameter høyst 400 mm.
• Trykkløse avløpsledninger med innvendig rørdiameter høyst 600 mm.
• Overvannsledninger med innvendig rørdiameter høyst 1000 mm.
Godkjenningsområdet omfatter også kontroll av tilkoblingen til eksisterende
ledningsnett.
KUT.846.3 kontroll av leggingen av avløpsledninger, tiltaksklasse 3
Kontroll av leggingen av:
• Utvendige trykkavløpsledninger med innvendig vanntrykk lik eller større enn
1,6 MPa eller innvendig rørdiameter større enn 400 mm.
• Trykkløse avløpsledninger med innvendig rørdiameter større enn 600 mm.
• Overvannsledninger med innvendig rørdiameter større enn 1000 mm.
Godkjenningsområdet omfatter også kontroll av tilkoblingen til eksisterende
ledningsnett.
KUT.847.2 kontroll av renoveringen av avløpsledninger, tiltaksklasse 2
Kontroll av renoveringen av avløpsledninger med benyttelse av kortrør,
belegg eller slange.
KUT.847.3 kontroll av renoveringen av avløpsledninger, tiltaksklasse 3
Kontroll av renoveringen av avløpsledninger med benyttelse av
kontinuerlige rør, tett-tilsluttende rør, strømpe eller utblokking.
KUT.848.3 kontroll av renoveringen av vannledninger, tiltaksklasse 3
Kontroll av renoveringen av vannledninger.
KUT.849.3 kontroll av leggingen av ledninger for fjernvarme, tiltaksklasse 3
Kontroll av leggingen av ledning med tilhørende komponenter for fjernvarme
fra varmesentral fram til varmeveksler ved forbrukssted.
KUT.850.3 kontroll av leggingen av ledninger under vann, tiltaksklasse 3
Kontroll av leggingen av ledning under vann som medfører dykkerarbeide
herunder grøfting, fundamentering, forankring, tildekning og prøving.
Godkjenningsområdet omfatter også kontroll av tilkoblingen til eksisterende
ledningsnett.
KUT.930.1 kontroll av riving, tiltaksklasse 1
Kontroll av rivningen av
byggverk med små konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet, så som f.eks.

enebolig, vertikal- og horisontaltdelt tomannsbolig, rekkehus og kjedehus (jf.
kategori 11, 12 og 13, type 131-134 i NS 3457 m/veiledning), og andre byggverk
med tilsvarende vanskelighetsgrad ved riving.
KUT.930.2 kontroll av riving, tiltaksklasse 2
Kontroll av rivningsarbeider
som kan få middels konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet.
KUT.930.3 kontroll av riving, tiltaksklasse 3
Kontroll av rivningsarbeider
som kan få store konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet.
KUT.933.2 kontroll av utgravingen av forurensede jordmasser, tiltaksklasse 2
Kontroll av utgravingen og sorteringen av forurenset jord for videre
behandling eller deponi, hvor det kan være middels store konsekvenser for helse,
miljø og sikkerhet.
KUT.933.3 kontroll av utgravingen av forurensede jordmasser, tiltaksklasse 3
Kontroll av utgravingen og sorteringen av forurenset jord for videre
behandling eller deponi, hvor det kan være store konsekvenser for helse, miljø
og sikkerhet.
PRO
PRO.040.1 prosjektering av bygningstiltak, tiltaksklasse 1
Prosjektering av
små eller lite kompliserte bygningstiltak, det vil si tiltak hvor det
vesentligste av bygningsprosjekteringen ligger i tiltaksklasse 1.
Godkjenningsområdet omfatter også tekniske installasjoner og tilhørende
utomhusarbeider.
Det er en forutsetning at foretaket benytter kvalifiserte utøvere for de
oppgaver det selv ikke utfører. Foretaket har selv ansvaret for å påse at disse
aktørene kan dokumentere, f.eks. ved sentral eller lokal godkjenning, at de er
kvalifiserte. Alle oppgavene som tiltaket består av anses å være omfattet av
foretakets ansvarsrett såfremt ikke annet særskilt framgår av ansvarsoppgaven.
PRO.040.2 prosjektering av bygningstiltak, tiltaksklasse 2
Prosjektering av
middels store eller kompliserte bygningstiltak, det vil si tiltak hvor det
vesentligste av bygningsprosjekteringen ligger i tiltaksklasse 2.
Godkjenningsområdet omfatter også tekniske installasjoner og tilhørende
utomhusarbeider.
Det er en forutsetning at foretaket benytter kvalifiserte utøvere for de
oppgaver det selv ikke utfører. Foretaket har selv ansvaret for å påse at disse
aktørene kan dokumentere, f.eks. ved sentral eller lokal godkjenning, at de er
kvalifiserte. Alle oppgavene som tiltaket består av anses å være omfattet av
foretakets ansvarsrett såfremt ikke annet særskilt framgår av ansvarsoppgaven.
PRO.050.1 prosjektering av anleggstiltak, tiltaksklasse 1
Prosjektering av
små eller lite kompliserte anleggstiltak, det vil si tiltak hvor det
vesentligste av prosjekteringen ligger i tiltaksklasse 1. Godkjenningsområdet
omfatter også tekniske installasjoner.
Det er en forutsetning at foretaket benytter kvalifiserte utøvere for de
oppgaver det selv ikke utfører. Foretaket har selv ansvaret for å påse at disse
aktørene kan dokumentere, f.eks. ved sentral eller lokal godkjenning, at de er
kvalifiserte. Alle oppgavene som tiltaket består av anses å være omfattet av
foretakets ansvarsrett såfremt ikke annet særskilt framgår av ansvarsoppgaven.
PRO.050.2 prosjektering av anleggstiltak, tiltaksklasse 2
Prosjektering av
middels store eller kompliserte anleggstiltak, det vil si tiltak hvor det
vesentligste av prosjekteringen ligger i tiltaksklasse 2. Godkjenningsområdet
omfatter også tekniske installasjoner.
Det er en forutsetning at foretaket benytter kvalifiserte utøvere for de
oppgaver det selv ikke utfører. Foretaket har selv ansvaret for å påse at disse

aktørene kan dokumentere, f.eks. ved sentral eller lokal godkjenning, at de er
kvalifiserte. Alle oppgavene som tiltaket består av anses å være omfattet av
foretakets ansvarsrett såfremt ikke annet særskilt framgår av ansvarsoppgaven.
PRO.060.1 prosjektering av tekniske installasjoner, tiltaksklasse 1
Prosjektering av små eller lite kompliserte tekniske installasjoner, det
vil si tiltak hvor det vesentligste av prosjekteringen ligger i tiltaksklasse 1.
Godkjenningsområdet omfatter også nødvendige bygningsmessige hjelpearbeider.
Det er en forutsetning at foretaket benytter kvalifiserte utøvere for de
oppgaver det selv ikke utfører. Foretaket har selv ansvaret for å påse at disse
aktørene kan dokumentere, f.eks. ved sentral eller lokal godkjenning, at de er
kvalifiserte. Alle oppgavene som tiltaket består av anses å være omfattet av
foretakets ansvarsrett såfremt ikke annet særskilt framgår av ansvarsoppgaven.
PRO.060.2 prosjektering av tekniske installasjoner, tiltaksklasse 2
Prosjektering av middels store eller kompliserte tekniske installasjoner,
det vil si tiltak hvor det vesentligste av prosjekteringen ligger i
tiltaksklasse 2. Godkjenningsområdet omfatter også nødvendige bygningsmessige
hjelpearbeider.
Det er en forutsetning at foretaket benytter kvalifiserte utøvere for de
oppgaver det selv ikke utfører. Foretaket har selv ansvaret for å påse at disse
aktørene kan dokumentere, f.eks. ved sentral eller lokal godkjenning, at de er
kvalifiserte. Alle oppgavene som tiltaket består av anses å være omfattet av
foretakets ansvarsrett såfremt ikke annet særskilt framgår av ansvarsoppgaven.
PRO.109.1 prosjektering av fritids- og enebolig, tiltaksklasse 1
Arkitekturprosjektering og teknisk prosjektering av fritids- og enebolig
med en boenhet og andre byggverk av tilsvarende vanskelighetsgrad og konsekvens
ved feil.
Godkjenningsområdet omfatter også
• prosjektering for installasjon av varmeanlegg for fast brensel inkludert
røykkanal,
• anlegg for balansert ventilasjonsanlegg som nevnt i PRO.360.1,
• enkle omfordelingsberegninger av varmeisolering (U-verdi),
• fundamentering der prosjekteringen gjøres etter tabeller, med forutsigbare
laster og med sikre data for grunnforhold,
• tiltak mot radon der radonrisiko er klassifisert som «Lav risiko» etter NBI
701.706,
• utomhusarealer til det enkelte byggverk, herunder veg og parkeringsplass, og
• endring og rehabilitering av byggverk som nevnt.
Godkjenningsområdet omfatter, foruten alle bygningsfunksjoner som plan- og
bygningsloven m/forskrifter stiller krav til, tverrfaglig oppfølging for å
ivareta at prosjektering av byggverk og installasjoner er tilpasset til estetisk
og funksjonell utforming og sikkerhet i bruk samt at konstruksjoner oppfyller
ytelseskrav fastsatt ved teknisk prosjektering.
PRO.110.1 prosjektering av småhus, tiltaksklasse 1
Arkitekturprosjektering
og teknisk prosjektering av byggverk med liten vanskelighetsgrad, i brannklasse
1 og lydklasse C etter NS 8175, så som enebolig med sokkelleilighet,
tomannsbolig, rekkehus og kjedehus (jf. kategori 11,12 og 13, type 131 - 134 i
NS 3457 med veiledning), og andre byggverk av tilsvarende vanskelighetsgrad og
konsekvens ved feil.
Godkjenningsområdet omfatter også
• prosjektering for installasjon av varmeanlegg for fast brensel inkludert
røykkanal,
• anlegg for balansert ventilasjonsanlegg som nevnt i PRO.360.1,
• enkle omfordelingsberegninger av varmeisolering (U-verdi),
• fundamentering der prosjekteringen gjøres etter tabeller, med forutsigbare
laster og med sikre data for grunnforhold,
• tiltak mot radon der radonrisiko er klassifisert som «Lav risiko» etter NBI

701.706,
• utomhusarealer i forbindelse med byggverket, herunder veg og parkeringsplass,
og
• endring og rehabilitering av byggverk som nevnt.
Godkjenningsområdet omfatter, foruten alle bygningsfunksjoner som plan- og
bygningsloven m/forskrifter stiller krav til, tverrfaglig oppfølging for å
ivareta at prosjektering av byggverk og installasjoner er tilpasset til estetisk
og funksjonell utforming og sikkerhet i bruk samt at konstruksjoner oppfyller
ytelseskrav fastsatt ved teknisk prosjektering.
PRO.110.2 arkitekturprosjektering av byggverk, tiltaksklasse 2
Utvikling av
totalt konsept for estetisk, funksjonell og miljøriktig utforming av byggverk,
med enten
• middels kompleksitet og vanskelighetsgrad,
• middels krevende tilpasning til omgivelser, eller
• der feil eller mangel utgjør middels risiko for helse, miljø og sikkerhet.
Godkjenningsområdet omfatter også utomhusarealer i forbindelse med byggverket,
herunder veg og parkeringsplass, oppmålingsteknisk prosjektering innenfor
tiltaksklasse 2, samt endring og rehabilitering av eksisterende byggverk.
PRO.110.3 arkitekturprosjektering av byggverk, tiltaksklasse 3
Utvikling av
totalt konsept for estetisk, funksjonell og miljøriktig utforming av byggverk,
med enten
• stor kompleksitet og vanskelighetsgrad,
• uforutsigbare konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet,
• krevende tilpasning til omgivelser, eller
• der feil eller mangler kan få andre store, uheldige følger.
Godkjenningsområdet omfatter også utomhusarealer i forbindelse med byggverket,
herunder veg og parkeringsplass, oppmålingsteknisk prosjektering innenfor
tiltaksklasse 2, samt endring og rehabilitering av eksisterende byggverk.
PRO.115.2 oppmålingsteknisk prosjektering, tiltaksklasse 2
Prosjektering av
oppmålingstekniske arbeider med overføring av tiltakets plassering fra plan til
terreng, i områder hvor krav til høyder og minsteavstander ikke er kritisk for å
oppfylle krav til plangrunnlaget med bestemmelser eller den anleggsmessige
utførelse, og hvor utstikningsdata kan gis som påtegning på godkjent
situasjonsplan.
PRO.115.3 oppmålingsteknisk prosjektering, tiltaksklasse 3
Prosjektering av
oppmålingstekniske arbeider med overføring av tiltakets plassering fra plan til
terreng, i områder hvor krav til høyder og minsteavstander er kritisk for å
oppfylle krav til plangrunnlaget med bestemmelser eller den anleggsmessige
utførelse, og hvor utstikkingen medfører krav om koordinatfesting av
plangrunnlaget og utarbeidelse av stikningsplan.
PRO.120.2 brannteknisk, lyd og bygningsfysisk prosjektering, tiltaksklasse 2
1.
Utforming av helhetlig konsept for sikkerhet ved brann for byggverk hvor
prosjekteringen ikke faller inn under PRO.110.1, og der man
• i forhold til personsikkerhet ved rømning, redning og slokking kun gjør små
endringer i anvisninger for valg av ytelseskrav i Veiledning til TEK
(preaksepterte løsninger), og
• ikke i vesentlig grad gjør endringer fra preaksepterte løsninger når det
gjelder fastsettelse av forutsetninger og ytelsesnivåer for andre branntekniske
sikkerhetstiltak.
2.
Prosjektering av klimaskall med hensyn til isolasjon, tetthet, inneklima,
herunder nødvendige tiltak mot radon, og bestandighet i byggverk for varig
opphold for mennesker og med normale temperatur-, fukt- og trykkbelastninger, og
som ikke inngår i PRO.109.1 eller PRO.110.1.

Godkjenningsområdet dekker prosjektering etter anvisninger i veiledning,
standard, allment anerkjent litteratur eller ytelsesspesifikasjon basert på
helhetlig konsept for samlet energibruk i henhold til PRO.125.3.
3.
Prosjektering av lydforhold i byggverk for å sikre tilfredsstillende lydforhold,
der kravet er høyst etter klasse C i NS 8175. Godkjenningsområdet omfatter også
tiltak mot vibrasjoner.
PRO.121.2 brannteknisk prosjektering, tiltaksklasse 2 Utforming av helhetlig
konsept for sikkerhet ved brann for byggverk hvor prosjekteringen ikke faller
inn under PRO.110.1, og der man
• i forhold til personsikkerhet ved rømning, redning og slokking kun gjør små
endringer i anvisninger for valg av ytelseskrav i Veiledning til TEK
(preaksepterte løsninger), og
• ikke i vesentlig grad gjør endringer fra preaksepterte løsninger når det
gjelder fastsettelse av forutsetninger og ytelsesnivåer for andre branntekniske
sikkerhetstiltak.
PRO.121.3 brannteknisk prosjektering, tiltaksklasse 3 Utforming av helhetlig
konsept for sikkerhet ved brann basert på kvalifisert vurdering og
analysemetoder.
Prosjekteringen omfatter fastsettelse av forutsetninger og ytelsesnivåer med
hensyn til konstruksjonssikkerhet, materialbruk, bygningsutforming og sikkerhet
ved rømning, redning og slokking. Godkjenningsområdet dekker prosjektering som
omfatter beregninger og analyser av brannsikkerhet i det aktuelle byggverk.
Foretak med sentral godkjenning i PRO.121.3 er også kvalifisert for oppgaver
innen PRO.120.2 og PRO.121.2.
PRO.122.3 bygningsfysisk prosjektering, tiltaksklasse 3
Prosjektering av
klimaskall med hensyn til isolasjon, tetthet, inneklima, herunder nødvendige
tiltak mot radon, og bestandighet i byggverk for varig opphold for mennesker og
med store temperatur-, fukt- eller trykkbelastninger, f.eks. svømmehaller.
Godkjenningsområdet dekker kun prosjektering etter anvisninger i veiledning,
standard, allment anerkjent litteratur eller ytelsesspesifikasjon basert på
helhetlig konsept for samlet energibruk i henhold til PRO.125.3.
Foretak med sentral godkjenning i PRO.122.3 er også kvalifisert for oppgaver
innen PRO.120.2
PRO.123.3 prosjektering av lyd- og vibrasjonsforhold, tiltaksklasse 3
Prosjektering av lydforhold i byggverk for å sikre tilfredsstillende
lydforhold, der kravet er etter klasse A eller B i NS 8175. Godkjenningsområdet
omfatter også tiltak mot vibrasjoner.
Foretak med sentral godkjenning i PRO.123.3 er også kvalifisert for oppgaver
innen PRO.120.2
PRO.125.3 prosjektering av energibruk, tiltaksklasse 3 Utforming av helhetlig
konsept for samlet energibruk med hensyn til oppvarming, kjøling, belysning,
varmegjenvinning, prosesser o.l., byggverkets energiutveksling med omgivelsene
og med spesifikasjon av ytelsesnivå for berørte bygningsdeler og installasjoner
i byggverk med spesielle varme- eller kjølebelastninger.
PRO.126.2 prosjektering av inneklima, tiltaksklasse 2 Utforming av helhetlig
konsept for inneklima i byggverk der inneklimaet på grunn av prosesser,
belastninger eller bruken har stor betydning for helse og miljø, f.eks. i
barnehager, skoler, bygg for helseinstitusjoner, yrkes- eller overnattingsbygg,
svømmehaller o.l.
Godkjenningsområdet dekker prosjektering som omfatter luftkvalitet, temperatur,
lys, fukt og stråling (radon) med angivelse av ytelser og tekniske løsninger
etter anvisninger i veiledning, standard eller allment anerkjent litteratur.

PRO.126.3 prosjektering av inneklima, tiltaksklasse 3 Utforming av helhetlig
konsept for inneklima i byggverk for varig opphold for mennesker med hensyn til
luftkvalitet, temperatur, lys, fukt og stråling (radon) med angivelse av ytelser
og tekniske løsninger.
Godkjenningsområdet dekker prosjektering som omfatter beregninger og analyser av
ønsket miljøkvalitet og klimabelastninger i det aktuelle byggverket, (jf. TEK §
8-3).
PRO.131.2 konstruksjonsteknisk prosjektering, tiltaksklasse 2
Prosjektering av bærende bygningskonstruksjoner eller frittstående
konstruksjoner i pålitelighetsklasse høyst 3 etter innarbeidete
konstruksjonsprinsipper, lineære beregningsmodeller med standard laster og med
sikre data for materialer.
Godkjenningsområdet gjelder prosjektering med omfang som fremgår av Norsk
Standard eller ENV for bærende bygningskonstruksjoner.
PRO.131.3 konstruksjonsteknisk prosjektering, tiltaksklasse 3
Prosjektering av bærende bygningskonstruksjoner eller frittstående
konstruksjoner
• uten begrensning i pålitelighetsklasse, eller
• der det prosjekteres etter prinsipper og modeller som ikke er innarbeidet,
eller
• etter ikke-lineære beregningsmodeller, eller
• der utredning av spesielle, ikke standardiserte laster inngår.
Godkjenningsområdet gjelder prosjektering med omfang som fremgår av Norsk
Standard eller ENV for bærende bygningskonstruksjoner.
PRO.132.2 geoteknisk eller ingeniørgeologisk prosjektering, tiltaksklasse 2
Prosjektering av fundamentering av byggverk og geotekniske konstruksjoner
i pålitelighetsklasse høyst 3 etter innarbeidete konstruksjonsprinsipper,
standard laster, og med sikre data for grunn- og forurensningsforhold.
PRO.132.3 geoteknisk eller ingeniørgeologisk prosjektering, tiltaksklasse 3
Prosjektering av fundamentering av byggverk og geotekniske konstruksjoner
uansett pålitelighetsklasse eller prosjektering etter prinsipper som ikke er
innarbeidet eller der utredning av spesielle, ikke standardiserte laster inngår
eller der det ikke finnes sikre data for grunnforhold, prosjektering av
grunnforbedring, herunder grunnundersøkelser uansett pålitelighetsklasse.
PRO.133.1 prosjektering av tak i tre, tiltaksklasse 1 Prosjektering av tak
med parallelt anordnete tretakstoler for rektangulær bygning med
• takstolens spennvidde høyst 12 meter,
• pålitelighetsklasse høyst 2,
• der takstolene ikke har utvekslinger,
• det ikke settes krav til brannklasse,
• prosjekteringen gjøres etter anerkjente tabeller eller dataprogrammer, og
• taket forutsettes å påføres kun standard natur- og egenlaster uten
tilleggslaster.
(Foretak med sentral godkjenning innen PRO.109.1 og 110.1 trenger ikke egen
godkjenning i PRO.133.1.)
PRO.133.2 prosjektering av tak i tre, tiltaksklasse 2 Prosjektering av tak
med parallelt anordnete standard tretakstoler for
• rektangulær bygning i pålitelighetsklasse høyst 3, der
• takstolene har enkle utvekslinger og enkle tilhørende bæresystemer og det ikke
settes krav til brannklasse for takstolen, og der
• prosjekteringen gjøres med anerkjente dataprogrammer.
Prosjekteringen inkluderer tilhørende enkle bærekonstruksjoner i tre eller stål
utført med enkle dataprogrammer.

(Foretak med sentral godkjenning innen PRO.131.2 trenger ikke egen godkjenning i
PRO.133.2.)
PRO.133.3 prosjektering av tak i tre, tiltaksklasse 3 Prosjektering av tak
med hovedbæresystem av tre i pålitelighetsklasse 3 der konstruksjonen kan ha
omfattende utvekslinger og det stilles krav til bæresystemets brannklasse.
Prosjekteringen inkluderer tilhørende bærekonstruksjoner i tre eller stål.
(Foretak med sentral godkjenning innen PRO.131.3 trenger ikke egen godkjenning i
PRO.133.3.)
PRO.140.2 prosjektering av tiltak mot radon, tiltaksklasse 2 Prosjektering og
etterprøving av tiltak mot radon i eksisterende byggverk der radonrisiko er
klassifisert som «Høy risiko» etter NBI 701.706 og der risikoen for helseskader
er stor, f.eks. i boliger, skoler og barnehager.
PRO.150.1 prosjektering av terrenginngrep, tiltaksklasse 1
Prosjektering av
mindre terrenginngrep ved kjente grunn- og forurensningsforhold og der
innvirkning på grunnvannsforhold, skredfare, personsikkerhet, miljø, estetikk,
verneinteresser og forhold til naboeiendom åpenbart er uten betydning, så som
mindre grøfter, massetak, deponier, masseuttak og liknende skjærings- og
fyllingsarbeider.
Godkjenningsområdet omfatter både estetisk, funksjonell og enklere teknisk
prosjektering.
PRO.150.2 prosjektering av terrenginngrep, tiltaksklasse 2
Prosjektering av
terrenginngrep ved kjente grunn- og forurensningsforhold og der innvirkning på
grunnvannsforhold, skredfare, personsikkerhet, miljø, estetikk, verneinteresser
og forhold til naboeiendom anses å være av mindre betydning og lett lar seg
påvise.
Godkjenningsområdet omfatter både estetisk, funksjonell og enklere
ingeniørgeologisk prosjektering.
PRO.150.3 prosjektering av terrenginngrep og terreng- og landskapsforming,
tiltaksklasse 3 Prosjektering av estetisk og funksjonell utforming av store
eller krevende terrenginngrep og terrengforming, herunder landskapsutforming,
der virkninger på miljø, heri inkludert vegetasjon, verneinteresser eller
forhold til naboeiendom anses å være betydelige.
PRO.183.3 prosjektering av betongrehabilitering, tiltaksklasse 3
Tilstandsanalyser av betongkonstruksjoner, prosjektering og etterprøving
av betongrehabilitering ved byggverk der reparasjoner vil kunne ha vesentlig
betydning for å opprettholde konstruksjoners bæreevne og integritet.
PRO.260.1 prosjektering av våtromsarbeider, tiltaksklasse 1 Prosjektering av
våtromsarbeider i bad og andre våtrom i eksisterende byggverk.
Det er en forutsetning at foretaket benytter kvalifiserte utøvere for de
oppgaver det selv ikke utfører. Foretaket har selv ansvaret for å påse at disse
aktørene kan dokumentere, f.eks. ved sentral eller lokal godkjenning, at de er
kvalifiserte. Alle oppgavene som tiltaket består av anses å være omfattet av
foretakets ansvarsrett såfremt ikke annet særskilt framgår av ansvarsoppgaven.
PRO.295.1 prosjektering av skilt- og reklameinnretning, tiltaksklasse 1
Prosjektering av skilt- og reklameinnretninger
• større enn 1 kvadratmeter festet flatt på vegg, eller
• høyst 2 kvadratmeter festet ut fra vegg eller på tak, eller
• frittstående skilt med høyde mindre enn 3,5 meter.
Prosjekteringen omfatter både estetiske utforming bygningsteknikk (eventuelle
effekter på tetthet og isolasjon) og konstruksjonssikkerhet.
(Foretak med sentral godkjenning i PRO.109.1 eller PRO.110.1 trenger ikke egen
godkjenning i PRO.295.1.)

PRO.311.1 prosjektering av sanitæranlegg og stikkledninger, tiltaksklasse 1
Prosjektering av sanitærinstallasjoner med tilhørende rørsystemer,
herunder manuelle brannslanger og stikkledninger, i boliger i kategori 11, 12 og
13 type 131-134 i NS 3457 m/veiledning (enebolig med og uten sokkelleilighet
o.l., vertikal- og horisontaltdelt tomannsbolig, rekkehus og kjedehus), og andre
byggverk med tilsvarende systemkompleksitet.
Prosjekteringen skal omfatte spesifikasjon av eventuelle rørføringer o.a.
gjennom brannskiller.
PRO.311.2 prosjektering av sanitæranlegg, stikkledninger og renseanlegg for
åpne bassenger, tiltaksklasse 2
Prosjektering av:
• Sanitærinstallasjoner med tilhørende rørsystemer, herunder manuelle
brannslanger, der det er middels systemkompleksitet og det gjelder byggverk med
BTA høyst 5000 kvadratmeter etter gjennomføring av tiltaket. Prosjekteringen
skal omfatte spesifikasjon av eventuelle rørføringer o.a. gjennom brannskiller.
• Sanitæranlegg og renseanlegg for åpne basseng med vannvolum mindre enn 100
kubikkmeter.
PRO.311.3 prosjektering av sanitæranlegg, stikkledninger og renseanlegg for
åpne bassenger, tiltaksklasse 3
Prosjektering av:
• Sanitærinstallasjoner med tilhørende rørsystem, herunder manuelle
brannslanger, i byggverk uten begrensning i systemkompleksitet eller BTA.
Prosjekteringen skal omfatte spesifikasjon av eventuelle rørføringer o.a.
gjennom brannskiller.
• Sanitæranlegg og renseanlegg for åpne basseng med vannvolum større enn 100
kubikkmeter.
PRO.312.3 prosjektering av slokningsanlegg, tiltaksklasse 3 Prosjektering av
alle typer manuelle og automatiske slukningsanlegg, herunder sprinkleranlegg,
innvendig eller utvendig, med tilhørende rørsystem og forsyningsanlegg for
byggverk i alle risikoklasser.
Prosjekteringen skal omfatte spesifikasjon av eventuelle rørføringer o.a.
gjennom brannskiller.
PRO.313.3 prosjektering av rørtekniske prosessindustrianlegg eller spesielle
rørinstallasjoner, tiltaksklasse 3
Prosjektering av rørtekniske
prosessindustrianlegg eller spesielle rørinstallasjoner i sykehus, laboratorier
og liknende.
Prosjekteringen skal omfatte spesifikasjon av eventuelle rørføringer o.a.
gjennom brannskiller.
PRO.321.1 prosjektering av varmeanlegg for brensel i flytende, gassform
og/eller fast form, tiltaksklasse 1
Prosjektering for installasjon av
varmeanlegg for brensel i fast, flytende eller gassform, eller kombinasjon av
flytende, gassform eller fast brensel, for en boenhet eller branncelle.
Prosjekteringen omfatter tilslutning til røykkanal samt brenseltank eller
beholder med tilhørende rørsystem.
Ved installasjon av fyringsenhet i eksisterende byggverk omfatter
godkjenningsområdet tilstandsvurdering av skorstein, eventuelt prosjektering av
utbedring.
PRO.321.2 prosjektering av varmeanlegg for brensel i flytende, gassform
og/eller fast form, tiltaksklasse 2
Prosjektering for installasjon av
varmeanlegg, inkludert røykkanal, for brensel i fast, flytende eller gassform,
eller kombinasjon av flytende, gassform eller fast brensel, for alle typer og
størrelser av bygg.
Prosjekteringen omfatter tilslutning til røykkanal samt brenseltank eller
beholder med tilhørende rørsystem.
Ved installasjon av fyringsenhet i eksisterende byggverk omfatter

godkjenningsområdet også tilstandsvurdering av skorstein, eventuelt
prosjektering av utbedring.
Prosjekteringen skal omfatte spesifikasjon av eventuelle rørføringer o.a.
gjennom brannskiller.
PRO.322.1 prosjektering av varmeanlegg for fast brensel, tiltaksklasse 1
Prosjektering for installasjon av varmeanlegg for fast brensel, inkludert
røykkanal, for oppvarming av en boenhet eller annen tilsvarende bruksenhet.
Ved installasjon av fyringsenhet i eksisterende byggverk omfatter
godkjenningsområdet også tilstandsvurdering av skorstein, eventuelt
prosjektering av utbedring.
PRO.324.1 prosjektering av anlegg for vannbåren varme, tiltaksklasse 1
Prosjektering av komplett anlegg for vannbåren varme inkludert
fyringsenheter, med varmeeffekt høyst 50 kW og temperatur mindre enn 100 grader
celsius.
Prosjekteringen omfatter tilslutning til røykkanal samt brenseltank eller
beholder med tilhørende rørsystem. Prosjekteringen skal omfatte spesifikasjon av
eventuelle rørføringer o.a. gjennom brannskiller.
Ved installasjon av fyringsenhet i eksisterende byggverk omfatter
godkjenningsområdet også tilstandsvurdering av skorstein, eventuelt
prosjektering av utbedring.
PRO.324.2 prosjektering av anlegg for vannbåren varme, tiltaksklasse 2
Prosjektering av komplett anlegg for vannbåren varme inkludert
fyringsenhet, varmeeffekt høyst 150 kW og temperatur mindre enn 120 grader
celsius.
Prosjekteringen omfatter tilslutning til røykkanal samt brenseltank eller
beholder med tilhørende rørsystem. Prosjekteringen skal omfatte spesifikasjon av
eventuelle rørføringer o.a. gjennom brannskiller.
Ved installasjon av fyringsenhet i eksisterende byggverk omfatter
godkjenningsområdet også tilstandsvurdering av skorstein, eventuelt
prosjektering av utbedring.
PRO.324.3 prosjektering av anlegg for vannbåren varme, tiltaksklasse 3
Prosjektering av komplett anlegg for vannbåren varme, inkludert
fyringsenhet, med ubegrenset varmeeffekt.
Prosjekteringen omfatter tilslutning til røykkanal samt brenseltank eller
beholder med tilhørende rørsystem. Prosjekteringen skal omfatte spesifikasjon av
eventuelle rørføringer o.a. gjennom brannskiller.
Ved installasjon av fyringsenhet i eksisterende byggverk omfatter
godkjenningsområdet også tilstandsvurdering av skorstein, eventuelt
prosjektering av utbedring.
PRO.325.3 prosjektering av damp- og hetoljeanlegg, tiltaksklasse 3
Prosjektering av damp- og hetoljeanlegg med tilhørende rørsystemer,
fyringsenhet og brenselsforsyning, med tilknytning til røykkanal eller eventuelt
montering av stålpipe. Prosjekteringen skal omfatte spesifikasjon av eventuelle
rørføringer o.a. gjennom brannskiller.
Ved installasjon av fyringsenhet i eksisterende byggverk omfatter
godkjenningsområdet også tilstandsvurdering av skorstein, eventuelt
prosjektering av utbedring.
PRO.360.1 prosjektering av ventilasjonsanlegg, tiltaksklasse 1
Prosjektering av ventilasjonsanlegg, for høyst 1500 kubikkmeter pr. time,
for byggverk med liten vanskelighetsgrad, i brannklasse 1 og lydklasse C etter
NS 8175, så som enebolig, tomannsbolig, rekkehus og kjedehus (jf. kategori 11,12
og 13, type 131 - 134 i NS 3457 med veiledning), og andre byggverk av
tilsvarende vanskelighetsgrad og konsekvens ved feil.
Prosjekteringen skal avklare behov for luftvekslinger og virkninger på

bygningsfysiske forhold.
Prosjekteringen skal omfatte spesifikasjon av eventuelle rørføringer o.a.
gjennom brannskiller.
(Foretak med sentral godkjenning innen PRO.109.1 og PRO.110.1 trenger ikke egen
godkjenning i PRO.360.1.)
PRO.360.2 prosjektering av enkle ventilasjonsanlegg og anlegg for røykkontroll
og mekanisk brannventilasjon, tiltaksklasse 2
PROsjektering av
• enkle ventilasjonsanlegg kun med varme og kjølefunksjon og gjenvinning, med
luftmengde høyst 25000 kubikkmeter pr. time,
• anlegg for røykkontroll (trykksetting) og mekanisk brannventilasjon,
for byggverk med BTA høyst 5000 kvadratmeter.
Prosjekteringen skal omfatte spesifikasjon av eventuelle rørføringer o.a.
gjennom brannskiller.
PRO.360.3 prosjektering av komplette balanserte ventilasjonsanlegg og anlegg
for røykkontroll og mekanisk brannventilasjon, tiltaksklasse 3
Prosjektering av
• komplette balanserte ventilasjonsanlegg med ubegrenset kompleksitet og
størrelse,
• anlegg for røykkontroll (trykksetting) og mekanisk brannventilasjon for
byggverk med BTA større enn 5000 kvadratmeter.
Prosjekteringen skal omfatte spesifikasjon av eventuelle rørføringer o.a.
gjennom brannskiller.
PRO.371.2 prosjektering av kuldeanlegg og varmepumpeanlegg, tiltaksklasse 2
Prosjektering av kuldeanlegg og varmepumpeanlegg, inkludert kjøle- og
fryserom, omfatter komplett røranlegg for energidistribusjon med tilhørende
komponenter og med bruk av fabrikkproduserte enheter for selve kuldeprosessen.
Avgitt samlet kondensatoreffekt høyst 120 kW, eller høyst 50 kg kuldemedium pr.
system.
Prosjekteringen skal omfatte spesifikasjon av eventuelle rørføringer o.a.
gjennom brannskiller.
PRO.371.3 prosjektering av kuldeanlegg og varmepumpeanlegg, tiltaksklasse 3
Prosjektering av kuldeanlegg og varmepumpeanlegg, inkludert kjøle- og
fryserom, omfatter komplett røranlegg for energidistribusjon med tilhørende
komponenter og med bruk av fabrikkproduserte enheter for selve kuldeprosessen.
Avgitt samlet kondensatoreffekt større enn 120 kW eller mer enn 50 kg
kuldemedium pr. system.
Prosjekteringen skal omfatte spesifikasjon av eventuelle rørføringer o.a.
gjennom brannskiller.
PRO.372.2 prosjektering av kuldeanlegg og varmepumpeanlegg, kuldeteknisk del,
tiltaksklasse 2 Prosjektering av kuldeanlegg og varmepumpeanlegg for
plassbygging, inkludert kjøle- og fryserom, omfatter komplett dimensjonering av
anlegget for selve kuldeprosessen med tilhørende komponenter.
Avgitt samlet kondensatoreffekt høyst 120 kW, eller høyst 50 kg kuldemedium pr.
system.
Prosjekteringen skal omfatte spesifikasjon av eventuelle rørføringer o.a.
gjennom brannskiller.
PRO.372.3 prosjektering av kuldeanlegg og varmepumpeanlegg, kuldeteknisk del,
tiltaksklasse 3 Prosjektering av kuldeanlegg og varmepumpeanlegg for
plassbygging, inkludert kjøle- og fryserom, omfatter komplett dimensjonering av
anlegget for selve kuldeprosessen med tilhørende komponenter.
Avgitt samlet kondensatoreffekt større enn 120 kW eller mer enn 50 kg
kuldemedium pr. system.

Prosjekteringen skal omfatte spesifikasjon av eventuelle rørføringer o.a.
gjennom brannskiller.
PRO.510.3 prosjektering av anlegg for styring, regulering og overvåkning,
tiltaksklasse 3 Overordnet prosjektering og ytelsesspesifisering av
driftsautomatisering for integrerte klima- og energitekniske anlegg samt øvrige
tekniske installasjoner i byggverk.
PRO.520.3 prosjektering av belysningsanlegg, tiltaksklasse 3 Prosjektering av
belysning i lokaler der det må anses som krevende å sikre belysning som
oppfyller myndighetskrav etter plan- og bygningsloven m/forskrifter og
prosjekteringen ikke alene kan utføres etter standard eller anerkjente
veiledninger (analyse).
PRO.541.2 prosjektering av brannalarmanlegg, tiltaksklasse 2 Prosjektering av
brannalarmanlegg for byggverk i risikoklasse 1 til og med 4.
PRO.541.3 prosjektering av brannalarmanlegg, tiltaksklasse 3 Prosjektering av
brannalarmanlegg for byggverk i risikoklasse 5 og 6.
PRO.542.2 prosjektering av nødlysanlegg og ledesystem, tiltaksklasse 2
Prosjektering av
• nødlysanlegg for byggverk der prosjekteringen baseres på gjeldende
europastandarder og anerkjente nasjonale veiledninger, og
• ledesystem.
PRO.542.3 prosjektering av nødlysanlegg og ledesystem, tiltaksklasse 3
Prosjektering av
• nødlysanlegg der prosjekteringen ikke alene kan gjøres etter gjeldende
europastandarder og anerkjente nasjonale veiledninger, og
• ledesystem.
PRO.630.2 prosjekteringskonsept for løfteinnretninger, tiltaksklasse 2
Utforming av helhetlig konsept for vareheiser, småvareheiser, trappeheiser
og løfteplattformer for funksjonshemmede.
PRO.630.3 prosjekteringskonsept for løfteinnretninger, tiltaksklasse 3
Utforming av helhetlig konsept for heiser med personbefordring,
rulletrapper og rullende fortau.
PRO.640.3 prosjektering av rulletrapper og rullende fortau, tiltaksklasse 3
Prosjektering av rulletrapper og rullende fortau.
PRO.650.2 prosjektering av løfteinnretninger, tiltaksklasse 2
Prosjektering av vareheiser, småvareheiser, trappeheiser og
løfteplattformer for funksjonshemmede.
PRO.650.3 prosjektering av løfteinnretninger, tiltaksklasse 3
Prosjektering av heiser med personbefordring.
PRO.711.2 prosjektering av veg, tiltaksklasse 2
veganlegg med beregnet ÅDT høyst 5000.

Trafikkteknisk utforming av

PRO.711.3 prosjektering av veg, tiltaksklasse 3
veganlegg med beregnet ÅDT større enn 5000.

Trafikkteknisk utforming av

PRO.720.2 prosjektering av bru- og kulvertkonstruksjoner, tiltaksklasse 2
Prosjektering av bru- og kulvertkonstruksjoner med tilhørende
støttekonstruksjoner og terrengarbeider, inklusive prosjektering av bæreevne,
der det legges til grunn normerte konstruksjoner.

PRO.720.3 prosjektering av brukonstruksjoner, tiltaksklasse 3
Prosjektering av brukonstruksjoner med tilhørende støttekonstruksjoner og
terrengarbeider, inklusive prosjektering av bæreevne, der det ikke legges til
grunn normerte konstruksjoner.
PRO.730.1 prosjektering av småbåthavn og bryggeanlegg, tiltaksklasse 1
Prosjektering av småbåthavn eller bryggeanlegg som ikke skal være til
allmenn bruk.
PRO.761.3 prosjektering av tunnelanlegg og fjellanlegg, tiltaksklasse 3
Ingeniørgeologisk prosjektering av tunnelanlegg og fjellanlegg med
sikringsarbeider, samt tilstøtende terrengarbeider hvor det ikke kreves
prosjektering av støttekonstruksjoner.
Prosjekteringen vil omfatte programmering for og gjennomføring av
forundersøkelser, utarbeidelse av geologisk rapport om bergarter og løsmasser,
stabilitetsforhold, grunnlag for å angi omfang av sikrings- og tetningsarbeider,
videre detaljprosjektering av midlertidig og permanent sikring av påhugg og
tunnel, tetting, frost- og brannsikring og drenering.
PRO.770.1 prosjektering av master, tiltaksklasse 1
Prosjektering av lette
mastekonstruksjoner eller stolper beregnet på antenner, ledninger o.l., der
• pålitelighetsklasse ikke er satt høyere enn klasse 2,
• mastehøyde er høyst 18 meter,
• der både vindlast, masteelementer, fundamenter og forankring kan tas ut av
anerkjente datablad, eller
PRO.770.2 prosjektering av tårn og master, tiltaksklasse 2
Prosjektering av
• frittstående lette tårn- eller mastekonstruksjoner beregnet på antenner,
ledninger o.l., eventuelt plassert på byggverk, med samlet høyde over terreng
høyst 50 meter,
• med pålitelighetsklasse ikke er satt høyere enn klasse 3,
• med prosjekteringen etter kjente, utprøvde konstruksjonsprinsipper, med
forutsigbare laster, eller
• med sikre data for materialer, natur- og grunnforhold.
Prosjektering av fundamenter, herunder virkning på byggverk som konstruksjoner
eventuelt plasseres på, kommer under PRO.131og/eller PRO.132, tiltaksklasse 2
eller 3. Der det benyttes standardfundament på fast underlag (f.eks. fjell eller
morene), vil det normalt ikke være nødvendig med særskilt prosjektering i
henhold til PRO.132.
(Foretak med sentral godkjenning innen PRO.131.2 trenger ikke egen godkjenning i
PRO.770.2.)
PRO.770.3 prosjektering av tårn og master, tiltaksklasse 3
Prosjektering av
tårn- eller mastekonstruksjoner beregnet på antenner, ledninger o.l. uten
begrensninger i høyde eller pålitelighetsklasse.
Prosjektering av fundamenter, herunder virkning på byggverk som konstruksjoner
eventuelt plasseres på, faller inn under PRO.131.3 eller PRO.132.3.
(Foretak med sentral godkjenning innen PRO.131.3 trenger ikke egen godkjenning i
PRO.770.3.)
PRO.820.1 prosjektering av borede brønner, tiltaksklasse 1
Prosjektering av
energi- eller grunnvannsbrønner eller liknende anlegg i fjell ved kjente
grunnforhold og når en anser at eventuelle virkninger av tiltaket på
grunnvannsforhold, miljø eller forhold til naboeiendom lett lar seg påvise og
kan anses å være av mindre betydning.
PRO.820.2 prosjektering av borede brønner, tiltaksklasse 2
Prosjektering av
energi- eller grunnvannsbrønner eller liknende anlegg i løsmasser ved kjente

grunnforhold og når en anser at virkninger av tiltaket på grunnvannsforhold,
miljø eller forhold til naboeiendom lett lar seg påvise og kan anses å være av
mindre betydning.
PRO.820.3 prosjektering av borede brønner, tiltaksklasse 3
Prosjektering av
energi-, grunnvann-, gassbrønner eller liknende anlegg i løsmasse eller fjell
der det knytter seg usikkerhet til grunnforhold og når en anser at virkninger av
tiltaket på grunnvannsforhold, miljø eller forhold til annen bebyggelse eller
anlegg kan være betydelige.
PRO.830.1 prosjektering av åpen brønn, vannreservoar eller mindre basseng,
tiltaksklasse 1 Prosjektering av åpen brønn, åpent vannreservoar eller andre
åpne basseng for inntil 100 kubikkmeter vann eller inntil 2,3 meter vanndybde,
herunder alle tiltak for personsikkerhet og vern av miljø.
PRO.830.2 prosjektering av vannreservoar eller basseng, tiltaksklasse 2
Søkerfunksjon og koordinering med hensyn til myndighetskrav for
vannreservoar eller basseng, som ikke inngår i PRO.830.1 eller PRO.830.3.
Godkjenningsområdet omfatter funksjonell utforming, konstruksjonssikkerhet samt
alle tiltak for personsikkerhet og vern av miljø.
PRO.830.3 prosjektering av store basseng, vannreservoar- eller damanlegg,
tiltaksklasse 3 Utforming av store basseng-, vannreservoar- eller damanlegg til
bruk for vassdragsregulering, vannkraftanlegg eller vannforsyningsanlegg for mer
enn 100 personekvivalenter, samt prosjektering av bæreevne og stabilitet.
PRO.841.1 prosjektering av vannforsyningsanlegg, tiltaksklasse 1
Prosjektering av forsyningsanlegg for grunnvann fra borede brønner i fjell
for høyst 100 personekvivalenter. Prosjekteringen omfatter bl.a. dokumentasjon
av eventuelle virkninger på grunnvann (akvifer) og oppfyllelse av hygienekrav.
PRO.841.2 prosjektering av vannforsyningsanlegg, tiltaksklasse 2
Prosjektering av forsyningsanlegg for grunnvann fra løsmassebrønner for
høyst 100 personer eller personekvivalenter. Prosjekteringen omfatter bl.a.
dokumentasjon av eventuelle virkninger på grunnvann og oppfyllelse av
hygienekrav.
PRO.841.3 prosjektering av vannforsyningsanlegg, tiltaksklasse 3 Utforming av
helhetlig konsept for konstruksjoner og installasjoner som inngår i
vannforsyningsanlegg for flere enn 100 personekvivalenter.
PRO.842.2 prosjektering av vannrenseanlegg, tiltaksklasse 2 Utforming av
helhetlig konsept for konstruksjoner og installasjoner som inngår i
vannrenseanlegg for 100 eller færre personekvivalenter, som det søkes om
uavhengig av andre tiltak.
PRO.842.3 prosjektering av vannrenseanlegg, tiltaksklasse 3 Utforming av
helhetlig konsept for konstruksjoner og installasjoner som inngår i
vannrenseanlegg for flere enn 100 personekvivalenter, som det søkes om uavhengig
av andre tiltak.
PRO.843.1 prosjektering av avløpsrenseanlegg, tiltaksklasse 1
Prosjektering av avløpsrenseanlegg for færre enn 20 personekvivalenter,
herunder avløpsledning og eventuelt infiltrasjonsanlegg.
PRO.843.2 prosjektering av avløpsrenseanlegg, tiltaksklasse 2
Utforming av
helhetlig konsept for konstruksjoner og installasjoner som inngår i
avløpsrenseanlegg for 200 eller færre personekvivalenter, herunder avløpsledning
og eventuelt infiltrasjonsanlegg.

PRO.843.3 prosjektering av avløpsrenseanlegg, tiltaksklasse 3
Utforming av
helhetlig konsept for konstruksjoner og installasjoner som inngår i
avløpsrenseanlegg for flere enn 200 personekvivalenter, herunder avløpsledning
og eventuelt infiltrasjonsanlegg.
PRO.844.1 prosjektering av ledningsanlegg (stikkledning), tiltaksklasse 1
Prosjektering av utvendig ledningsanlegg (stikkledning) med tilhørende
utstyr og anleggsmessige arbeider (grøfter, fundamenter, gjenfylling o.a.) i
tilknytning til hovedledninger beregnet på boliger i kategori 11, 12 og 13 type
131-134 i NS 3457 m/veiledning (enebolig med og uten sokkelleilighet o.l.,
vertikal- og horisontaltdelt tomannsbolig, rekkehus og kjedehus), og andre
byggverk av tilsvarende størrelse.
Godkjenningsområdet kommer til anvendelse der det søkes uavhengig av andre
tiltak.
PRO.844.2 prosjektering av ledningsanlegg, tiltaksklasse 2
Prosjektering av
utvendig ledningsanlegg med tilhørende anleggsmessige arbeider i tilknytning til
ledningen (kummer, eventuelle pumpestasjoner, grøfter, fundamenter, gjenfylling
o.a.) for:
• Drikkevannsledninger for vanntrykk mindre enn 1,6 MPa eller innvendig
rørdiameter mindre enn 300 mm.
• Trykkavløpsledninger med innvendig vanntrykk mindre enn 1,6 MPa eller
innvendig rørdiameter høyst 400 mm.
• Trykkløse avløpsledninger med innvendig rørdiameter høyst 600 mm.
• Overvannsledninger med innvendig rørdiameter høyst 1000 mm.
Godkjenningsområdet omfatter også renovering av ledninger som nevnt
PRO.844.3 prosjektering av ledningsanlegg, tiltaksklasse 3
Prosjektering av
utvendig ledningsanlegg med tilhørende anleggsmessige arbeider i tilknytning til
ledningen (kummer, eventuelle pumpestasjoner, grøfter, fundamenter, gjenfylling
o.a.) for:
• Drikkevannsledninger for vanntrykk lik eller større enn 1,6 MPa eller
innvendig rørdiameter lik eller større enn 300 mm.
• Trykkavløpsledninger med innvendig vanntrykk lik eller større enn 1,6 MPa
eller innvendig rørdiameter større enn 400 mm.
• Trykkløse avløpsledninger med innvendig rørdiameter større enn 600 mm.
• Overvannsledninger med innvendig rørdiameter større enn 1000 mm.
Godkjenningsområdet omfatter også renovering av ledninger som nevnt
PRO.849.3 prosjektering av ledningsanlegg for fjernvarme, tiltaksklasse 3
Prosjektering av ledning med tilhørende komponenter for fjernvarme fra
varmesentral fram til varmeveksler ved forbrukssted.
PRO.910.3 utforming av vassdragsforbygning eller flomsikringsanlegg,
tiltaksklasse 3 Utforming av vassdragsforbygning eller flomsikringsanlegg,
herunder utforming av helhetlig konsept for prosjektering av konstruksjoner og
installasjoner.
PRO.920.3 prosjektering av avfallsdeponi, tiltaksklasse 3
Utforming av
helhetlig konsept for avfallsdeponering herunder anlegg for å forhindre eller
minimere forurensende utslipp til grunn, luft og vann.
PRO.930.2 prosjektering av riving, tiltaksklasse 2
Prosjektering av
rivningsarbeider som kan få middels store konsekvenser for helse, miljø og
sikkerhet.
Godkjenningsområdet omfatter planlegging av rivingen, sanering og deponering av
skadelige materialer. Det omfatter videre å ivareta bærende og stabiliserende
funksjoner for å unngå fare for mennesker eller uheldig virkning på byggverk
eller nabobygg.

PRO.930.3 prosjektering av riving, tiltaksklasse 3
Prosjektering av
rivningsarbeider som kan få store konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet.
Godkjenningsområdet omfatter planlegging av rivingen, sanering og deponering av
skadelige materialer. Det omfatter videre å ivareta bærende og stabiliserende
funksjoner for å unngå fare for mennesker eller uheldig virkning på byggverk
eller nabobygg.

SAM
SAM.040.1 samordnerfunksjon for bygning, tiltaksklasse 1
Samordnerfunksjon
for utførelse av bygning, inkludert tekniske installasjoner og utomhusarbeider,
der det vesentligste av utførelsen ligger i tiltaksklasse 1.
SAM.040.2 samordnerfunksjon for bygning, tiltaksklasse 2
Samordnerfunksjon
for utførelse av bygning, inkludert tekniske installasjoner og utomhusarbeider,
der det vesentligste av utførelsen ligger i tiltaksklasse 2.
SAM.040.3 samordnerfunksjon for bygning, tiltaksklasse 3
Samordnerfunksjon
for utførelse av bygning, inkludert tekniske installasjoner og utomhusarbeider,
der det vesentligste av utførelsen ligger i tiltaksklasse 3.
SAM.050.1 samordnerfunksjon for anleggstiltak, tiltaksklasse 1
Samordnerfunksjon for anleggstiltak, der vesentligste av utførelsen ligger
i tiltaksklasse 1.
Godkjenningsområdet omfatter også tekniske installasjoner.
SAM.050.2 samordnerfunksjon for anleggstiltak, tiltaksklasse 2
Samordnerfunksjon for anleggstiltak, der vesentligste av utførelsen ligger
i tiltaksklasse 2.
Godkjenningsområdet omfatter også tekniske installasjoner.
SAM.050.3 samordnerfunksjon for anleggstiltak, tiltaksklasse 3
Samordnerfunksjon for anleggstiltak, der vesentligste av utførelsen ligger
i tiltaksklasse 3.
Godkjenningsområdet omfatter også tekniske installasjoner.
SAM.060.1 samordnerfunksjon for tekniske installasjoner, tiltaksklasse 1
Samordnerfunksjon for tekniske installasjoner i eksisterende byggverk, der
det vesentligste av utførelsen ligger i tiltaksklasse 1.
Godkjenningsområdet omfatter også nødvendige bygningsmessige hjelpearbeider.
SAM.060.2 samordnerfunksjon for tekniske installasjoner, tiltaksklasse 2
Samordnerfunksjon for tekniske installasjoner i eksisterende byggverk, der
det vesentligste av utførelsen ligger i tiltaksklasse 2.
Godkjenningsområdet omfatter også nødvendige bygningsmessige hjelpearbeider.
SAM.060.3 samordnerfunksjon for tekniske installasjoner, tiltaksklasse 3
Samordnerfunksjon for tekniske installasjoner i eksisterende byggverk, der
det vesentligste av utførelsen ligger i tiltaksklasse 3.
Godkjenningsområdet omfatter også nødvendige bygningsmessige hjelpearbeider.
SAM.140.2 samordnerfunksjon for tiltak mot radon, tiltaksklasse 2
Samordnerfunksjon for utførelse av tiltak mot radon i eksisterende
byggverk, der det vesentligste av utførelsen ligger i tiltaksklasse 2 eller 3.
SAM.150.1 samordnerfunksjon for grunn- og terrengarbeider, tiltaksklasse 1
Samordnerfunksjon for grunn- og terrengarbeider, herunder mudring, der det
vesentligste av utførelsen ligger i tiltaksklasse 1.

SAM.150.2 samordnerfunksjon for grunn- og terrengarbeider, tiltaksklasse 2
Samordnerfunksjon for grunn- og terrengarbeider, herunder mudring, der det
vesentligste av utførelsen ligger i tiltaksklasse 2.
SAM.150.3 samordnerfunksjon for grunn- og terrengarbeider, tiltaksklasse 3
Samordnerfunksjon for grunn- og terrengarbeider, herunder mudring, der det
vesentligste av utførelsen ligger i tiltaksklasse 3.
SAM.183.3 samordnerfunksjon for betongrehabilitering, tiltaksklasse 3
Samordnerfunksjon for utførelse av betongrehabilitering, der det
vesentligste av prosjekteringen ligger i tiltaksklasse 3.
SAM.260.1 samordning av våtromsarbeider, tiltaksklasse 1
Samordnerfunksjon
for våtromsarbeider i bad og andre våtrom i eksisterende byggverk.
SAM.295.2 samordnerfunksjon for skilt- og reklameinnretning, tiltaksklasse 2
Samordnerfunksjon for utførelse av skilt- og reklameinnretninger, der det
vesentligste av utførelsen ligger i tiltaksklasse 2 eller 3.
SAM.311.2 samordnerfunksjon for sanitæranlegg og renseanlegg for åpne
bassenger, tiltaksklasse 2 Samordnerfunksjon for
• sanitærinstallasjoner med tilhørende rørsystem,
• sanitæranlegg og renseanlegg for åpne basseng,
der det vesentligste av utførelsen ligger i tiltaksklasse 2.
Godkjenningsområdet gjelder eksisterende byggverk.
SAM.311.3 samordnerfunksjon for sanitæranlegg, renseanlegg for åpne bassenger,
slokningsanlegg, rørtekniske prosessindustrianlegg og spesielle
rørinstallasjoner, tiltaksklasse 3
Samordnerfunksjon for
• sanitærinstallasjoner med tilhørende rørsystem,
• sanitæranlegg og renseanlegg for åpne basseng,
• alle typer manuelle og automatiske slukningsanlegg, herunder, herunder
sprinkleranlegg, innvendig eller utvendig,
• rørtekniske prosessindustrianlegg eller spesielle rørinstallasjoner i sykehus,
laboratorier og liknende,
der det vesentligste av utførelsen ligger i tiltaksklasse 3.
Godkjenningsområdet gjelder eksisterende byggverk.
SAM.321.1 samordnerfunksjon for installasjon av varmeanlegg og anlegg for
vannbåren varme, tiltaksklasse 1 Samordnerfunksjon for installasjon av
• varmeanlegg for brensel i fast, flytende eller gassform, eller kombinasjon av
flytende, gassform eller fast brensel, begrenset til en boenhet eller
branncelle,
• komplett anlegg for vannbåren varme inkludert fyringsenheter,
der det vesentligste av utførelsen ligger i tiltaksklasse 1.
Godkjenningsområdet gjelder eksisterende byggverk.
SAM.321.2 samordnerfunksjon for varmeanlegg og anlegg for vannbåren varme,
tiltaksklasse 2 Samordnerfunksjon for installasjonen av
• varmeanlegg for brensel i fast, flytende eller gassform, eller kombinasjon av
flytende, gassform eller fast brensel,
• komplett anlegg for vannbåren varme inkludert fyringsenhet,
der det vesentligste av utførelsen ligger i tiltaksklasse 2.
Godkjenningsområdet gjelder eksisterende byggverk.
SAM.321.3 samordnerfunksjon for anlegg for vannbåren varme og damp- og
hetoljeanlegg, tiltaksklasse 3
Samordnerfunksjon for installasjon av
• komplett anlegg for vannbåren varme inkludert fyringsenhet,
• damp- og hetoljeanlegg med tilhørende rørsystemer, fyringsenhet og
brenselsforsyning,

der det vesentligste av utførelsen ligger i tiltaksklasse 3.
Godkjenningsområdet gjelder eksisterende byggverk.
SAM.360.1 samordnerfunksjon for ventilasjonsanlegg, tiltaksklasse 1
Samordnerfunksjon for installasjon av ventilasjonsanlegg, inklusiv
kanalanlegget, der det vesentligste av utførelsen ligger i tiltaksklasse 1.
Godkjenningsområdet gjelder eksisterende byggverk.
SAM.360.2 samordnerfunksjon for ventilasjonsanlegg og anlegg for røykkontroll
og mekanisk brannventilasjon, tiltaksklasse 2
Samordnerfunksjon for
installasjon av
• enkle ventilasjonsanlegg, kun med varme og kjølefunksjon og gjenvinning,
inklusiv kanalanlegget,
• anlegg for røykkontroll (trykksetting) og mekanisk brannventilasjon,
der det vesentligste av utførelsen ligger i tiltaksklasse 2.
Godkjenningsområdet gjelder eksisterende byggverk.
SAM.360.3 samordnerfunksjon for ventilasjonsanlegg og anlegg for røykkontroll
og mekanisk brannventilasjon, tiltaksklasse 3
Samordnerfunksjon for
installasjon av
• komplette balanserte ventilasjonsanlegg, inklusiv kanalanlegget,
• anlegg for røykkontroll (trykksetting) og mekanisk brannventilasjon,
der det vesentligste av utførelsen ligger i tiltaksklasse 3.
Godkjenningsområdet gjelder eksisterende byggverk.
SAM.371.2 samordnerfunksjon for installasjon av kuldeanlegg og
varmepumpeanlegg, tiltaksklasse 2 Samordnerfunksjon for installasjon av
kuldeanlegg og varmepumpeanlegg, inkludert kjøle- og fryserom, der det
vesentligste av utførelsen ligger i tiltaksklasse 2.
Godkjenningsområdet gjelder eksisterende byggverk.
SAM.371.3 samordnerfunksjon for installasjon av kuldeanlegg og
varmepumpeanlegg, tiltaksklasse 3 Samordnerfunksjon for installasjon av
kuldeanlegg og varmepumpeanlegg, inkludert kjøle- og fryserom, der det
vesentligste av utførelsen ligger i tiltaksklasse 3.
Godkjenningsområdet gjelder eksisterende byggverk.
SAM.510.3 samordnerfunksjon for installasjon av anlegg for styring, regulering
og overvåkning, tiltaksklasse 3
Samordnerfunksjon for installasjon av
driftsautomatisering for integrerte klima- og energitekniske anlegg samt øvrige
tekniske installasjoner i eksisterende byggverk.
SAM.640.3 samordnerfunksjon for rulletrapper og rullende fortau, tiltaksklasse
3
Samordnerfunksjon for rulletrapper og rullende fortau i eksisterende
byggverk.
SAM.650.2 samordnerfunksjon for løfteinnretninger, tiltaksklasse 2
Samordnerfunksjon for vareheiser, småvareheiser, trappeheiser og
løfteinnretninger for bevegelseshemmede i eksisterende byggverk.
SAM.650.3 samordnerfunksjon for løfteinnretninger, tiltaksklasse 3
Samordnerfunksjon for heiser med personbefordring i eksisterende byggverk.
SAM.711.2 samordnerfunksjon for veg, tiltakskasse 2
utførelse av veganlegg for beregnet ÅDT høyst 5000.

Samordnerfunksjon for

SAM.711.3 samordnerfunksjon for veg, tiltakskasse 3
Samordnerfunksjon for
utførelse av veganlegg for beregnet ÅDT større enn 5000.

SAM.720.2 samordnerfunksjon for bruer, tiltaksklasse 2 Samordnerfunksjon for
utførelse av bru-, kulvert- og støttekonstruksjoner med tilstøtende
terrengarbeider som ikke inngår i annet tiltak (som f.eks. bygning eller veg),
der det vesentligste av utførelsen ligger i tiltaksklasse 2.
SAM.720.3 samordnerfunksjon for bruer, tiltaksklasse 3 Samordnerfunksjon for
utførelse av bru-, kulvert- og støttekonstruksjoner med tilstøtende
terrengarbeider som ikke inngår i annet tiltak (som f.eks. bygning eller veg),
der det vesentligste av utførelsen ligger i tiltaksklasse 3.
SAM.730.1 samordnerfunksjon for småbåthavn og bryggeanlegg, tiltaksklasse 1
Samordnerfunksjon for utførelse av småbåthavn og bryggeanlegg, der det
vesentligste av utførelsen ligger i tiltaksklasse 1.
SAM.730.3 samordnerfunksjon for havneanlegg, tiltaksklasse 3 Samordnerfunksjon
for utførelse av havneanlegg og fartøysledsarbeider, der det vesentligste av
utførelsen ligger i tiltaksklasse 3.
SAM.770.1 samordnerfunksjon for master, tiltaksklasse 1
Samordnerfunksjon
for montering av mastekonstruksjoner beregnet på antenner, ledninger o.l., der
det vesentligste av utførelsen ligger i tiltaksklasse 1.
Godkjenningsområdet omfatter også tilhørende prefabrikkert utstyrshytte, trafo,
koblingsskap o.l.
SAM.770.2 samordnerfunksjon for tårn og master, tiltaksklasse 2
Samordnerfunksjon for montering av tårn- og mastekonstruksjoner beregnet
på antenner, ledninger o.l., der det vesentligste av utførelsen ligger i
tiltaksklasse 2.
Godkjenningsområdet omfatter også tilhørende prefabrikkert utstyrshytte, trafo,
koblingsskap o.l.
SAM.770.3 samordnerfunksjon for tårn og master, tiltaksklasse 3
Samordnerfunksjon for montering av store tårn- eller mastekonstruksjoner
beregnet på antenner, ledninger o.l., der det vesentligste av utførelsen ligger
i tiltaksklasse 3.
Godkjenningsområdet omfatter også tilhørende prefabrikkert utstyrshytte, trafo,
koblingsskap o.l.
SAM.820.1 samordnerfunksjon for borede brønner, tiltaksklasse 1
Samordnerfunksjon for utførelse av energi- eller grunnvannsbrønner eller
liknende anlegg i fjell, der det vesentligste av utførelsen ligger i
tiltaksklasse 1.
SAM.820.2 samordnerfunksjon for borede brønner, tiltaksklasse 2
Samordnerfunksjon for utførelse av energi-, grunnvanns-, gassbrønner eller
liknende anlegg i løsmasser, der det vesentligste av utførelsen ligger i
tiltaksklasse 2.
SAM.820.3 samordnerfunksjon for borede brønner, tiltaksklasse 3
Samordnerfunksjon for utførelse av energi-, grunnvann-, gassbrønner eller
liknende anlegg i løsmasse eller fjell, der det vesentligste av utførelsen
ligger i tiltaksklasse 3.
SAM.830.1 samordnerfunksjon for åpen brønn, vannreservoar eller mindre
basseng, tiltaksklasse 1
Samordnerfunksjon for utførelse av åpen brønn,
åpent vannreservoar eller andre åpne basseng, der det vesentligste av utførelsen
ligger i tiltaksklasse 1.
SAM.830.2 samordnerfunksjon for åpen brønn, vannreservoar eller basseng,
tiltaksklasse 2 Samordnerfunksjon for utførelse av åpen brønn, vannreservoar

eller andre åpne basseng, der det vesentligste av utførelsen ligger i
tiltaksklasse 2.
SAM.830.3 samordnerfunksjon for store vannreservoar- eller damanlegg,
tiltaksklasse 3 Samordnerfunksjon for utførelse av
• store basseng,
• vannreservoar- eller damanlegg til bruk for vassdragsregulerings-,
vannkraftanlegg eller vannforsyningsanlegg,
der det vesentligste av utførelsen ligger i tiltaksklasse 3.
SAM.841.1 samordnerfunksjon for vannforsyningsanlegg og avløpsrenseanlegg,
tiltaksklasse 1 Samordnerfunksjon for utførelse av
• forsyningsanlegg for grunnvann fra borede brønner i fjell,
• avløpsrenseanlegg herunder avløpsledning og eventuelt infiltrasjonsanlegg,
der det vesentligste av utførelsen ligger i tiltaksklasse 1.
SAM.841.2 samordnerfunksjon for forsyningsanlegg for grunnvann fra brønner i
løsmasser, vannrenseanlegg, avløpsrenseanlegg, drikkevannsledninger,
avløpsledninger og overvannsledninger, tiltaksklasse 2 Samordnerfunksjon for
utførelse av
• forsyningsanlegg for grunnvann fra brønner i løsmasser,
• vannrenseanlegg,
• avløpsrenseanlegg herunder avløpsledning og eventuelt infiltrasjonsanlegg,
• drikkevannsledninger,
• utvendige trykkavløpsledninger,
• trykkløse avløpsledninger,
• overvannsledninger,
der det vesentligste av utførelsen ligger i tiltaksklasse 2.
SAM.841.3 samordnerfunksjon for vannrenseanlegg, avløpsrenseanlegg,
drikkevannsledninger, avløpsledninger, overvannsledninger, ventiler, pumper og
annet mekanisk utstyr til VA-anlegg, tiltaksklasse 3
Samordnerfunksjon for
utførelse av
• vannrenseanlegg,
• avløpsrenseanlegg herunder avløpsledning og eventuelt infiltrasjonsanlegg,
• utvendig drikkevannsledninger,
• ventiler, pumper og annet mekanisk utstyr til VA-anlegg,
• utvendige trykkavløpsledninger,
• trykkløse avløpsledninger,
• overvannsledninger,
• renovering av ledninger,
• legging av ledninger for fjernvarme,
der det vesentligste av utførelsen ligger i tiltaksklasse 3.
SAM.910.3 samordnerfunksjon for forbygning, flomsikring, tiltaksklasse 3
Samordnerfunksjon for utførelse og myndighetskoordinering ved anlegg for
vassdragsforbygning eller flomsikringsanlegg.
SAM.920.3 samordnerfunksjon for avfallsdeponi, tiltaksklasse 3
Samordnerfunksjon for utførelse og myndighetskoordinering ved anlegg av
deponi for avfall eller forurensede masser.
SAM.930.2 samordnerfunksjon for riving, tiltaksklasse 2
Samordnerfunksjon
for utførelse og myndighetskoordinering ved riving av byggverk, der det
vesentligste av utførelsen ligger i tiltaksklasse 1 eller 2.
SAM.930.3 samordnerfunksjon for riving, tiltaksklasse 3
Samordnerfunksjon
for utførelse og myndighetskoordinering ved riving av byggverk, der det
vesentligste av utførelsen ligger i tiltaksklasse 3.

SØK
SØK.040.1 søkerfunksjon for bygning, tiltaksklasse 1
Søkerfunksjon og
koordinering med hensyn til myndighetskrav for bygning inkludert tekniske
installasjoner og tilhørende utomhusarbeider, der det vesentligste av
bygningsprosjekteringen ligger i tiltaksklasse 1.
Godkjenningsområdet omfatter også endring og rehabilitering av eksisterende
bygning.
SØK.040.2 søkerfunksjon for bygning, tiltaksklasse 2
Søkerfunksjon og
koordinering med hensyn til myndighetskrav for bygning inkludert tekniske
installasjoner og tilhørende utomhusarbeider, der det vesentligste av
bygningsprosjekteringen ligger i tiltaksklasse 2.
Godkjenningsområdet omfatter også endring og rehabilitering av eksisterende
bygning.
SØK.040.3 søkerfunksjon for bygning, tiltaksklasse 3
Søkerfunksjon og
koordinering med hensyn til myndighetskrav for bygning inkludert tekniske
installasjoner og tilhørende utomhusarbeider, der det vesentligste av
bygningsprosjekteringen ligger i tiltaksklasse 3.
Godkjenningsområdet omfatter også endring og rehabilitering av eksisterende
bygning.
SØK.050.1 søkerfunksjon for anleggstiltak, tiltaksklasse 1
Søkerfunksjon og
koordinering med hensyn til myndighetskrav for anleggstiltak inkludert tekniske
installasjoner, der det vesentligste av prosjekteringen ligger i tiltaksklasse
1.
Godkjenningsområdet omfatter også endring og rehabilitering av eksisterende
anlegg.
SØK.050.2 søkerfunksjon for anleggstiltak, tiltaksklasse 2
Søkerfunksjon og
koordinering med hensyn til myndighetskrav for anleggstiltak inkludert tekniske
installasjoner, der det vesentligste av prosjekteringen ligger i tiltaksklasse
2.
Godkjenningsområdet omfatter også endring og rehabilitering av eksisterende
anlegg.
SØK.050.3 søkerfunksjon for anleggstiltak, tiltaksklasse 3
Søkerfunksjon og
koordinering med hensyn til myndighetskrav for anleggstiltak inkludert tekniske
installasjoner, der det vesentligste av prosjekteringen ligger i tiltaksklasse
3.
Godkjenningsområdet omfatter også endring og rehabilitering av eksisterende
anlegg.
SØK.060.1 søkerfunksjon for tekniske installasjoner, tiltaksklasse 1
Søkerfunksjon og koordinering med hensyn til myndighetskrav for tekniske
installasjoner i eksisterende byggverk, der det vesentligste av prosjekteringen
ligger i tiltaksklasse 1.
Godkjenningsområdet omfatter også nødvendige bygningsmessige hjelpearbeider.
SØK.060.2 søkerfunksjon for tekniske installasjoner, tiltaksklasse 2
Søkerfunksjon og koordinering med hensyn til myndighetskrav for tekniske
installasjoner i eksisterende byggverk, der det vesentligste av prosjekteringen
ligger i tiltaksklasse 2.
Godkjenningsområdet omfatter også nødvendige bygningsmessige hjelpearbeider.
SØK.060.3 søkerfunksjon for tekniske installasjoner, tiltaksklasse 3
Søkerfunksjon og koordinering med hensyn til myndighetskrav for tekniske
installasjoner i eksisterende byggverk, der det vesentligste av prosjekteringen

ligger i tiltaksklasse 3.
Godkjenningsområdet omfatter også nødvendige bygningsmessige hjelpearbeider.
SØK.140.2 søkerfunksjon for tiltak mot radon, tiltaksklasse 2
Søkerfunksjon og koordinering med hensyn til myndighetskrav for tiltak mot
radon i eksisterende byggverk, der det vesentligste av prosjekteringen ligger i
tiltaksklasse 2 eller 3.
SØK.150.1 søkerfunksjon for terrenginngrep, tiltaksklasse 1 Søkerfunksjon og
koordinering med hensyn til myndighetskrav for terrenginngrep, herunder mudring,
der det vesentligste av prosjekteringen ligger i tiltaksklasse 1.
SØK.150.2 søkerfunksjon for terrenginngrep, tiltaksklasse 2 Søkerfunksjon og
koordinering med hensyn til myndighetskrav for terrenginngrep, herunder mudring,
der det vesentligste av prosjekteringen ligger i tiltaksklasse 2.
SØK.150.3 søkerfunksjon for terrenginngrep, tiltaksklasse 3 Søkerfunksjon og
koordinering med hensyn til myndighetskrav for terrenginngrep, herunder mudring,
der det vesentligste av prosjekteringen ligger i tiltaksklasse 3.
SØK.183.3 søkerfunksjon for betongrehabilitering, tiltaksklasse 3
Søkerfunksjon og koordinering med hensyn til myndighetskrav for
betongrehabilitering, der det vesentligste av prosjekteringen ligger i
tiltaksklasse 3.
SØK.260.1 søknad for våtromsarbeider, tiltaksklasse 1 Søkerfunksjon og
koordinering med hensyn til myndighetskrav for våtromsarbeider i bad og andre
våtrom i eksisterende byggverk.
SØK.295.1 søkerfunksjon for skilt- og reklameinnretning, tiltaksklasse 1
Søkerfunksjon og koordinering med hensyn til myndighetskrav for skilt- og
reklameinnretninger, der det vesentligste av prosjekteringen ligger i
tiltaksklasse 1.
SØK.295.2 søkerfunksjon for skilt- og reklameinnretning, tiltaksklasse 2
Søkerfunksjon og koordinering med hensyn til myndighetskrav for skilt- og
reklameinnretninger, der det vesentligste av prosjekteringen ligger i
tiltaksklasse 2 eller 3.
SØK.311.1 søkerfunksjon for sanitæranlegg og stikkledninger, tiltaksklasse 1
Søkerfunksjon og koordinering med hensyn til myndighetskrav for
sanitærinstallasjoner med tilhørende rørsystem herunder stikkledninger, der det
vesentligste av prosjekteringen ligger i tiltaksklasse 1.
Godkjenningsområdet gjelder eksisterende byggverk og omfatter også nødvendige
bygningsmessige hjelpearbeider.
SØK.311.2 søkerfunksjon for sanitæranlegg, stikkledninger og renseanlegg for
åpne bassenger, tiltaksklasse 2
Søkerfunksjon og koordinering med hensyn til
myndighetskrav for
• sanitærinstallasjoner med tilhørende rørsystem herunder stikkledninger,
• sanitæranlegg og renseanlegg for åpne basseng,
der det vesentligste av prosjekteringen ligger i tiltaksklasse 2.
Godkjenningsområdet gjelder eksisterende byggverk og omfatter også nødvendige
bygningsmessige hjelpearbeider.
SØK.311.3 søkerfunksjon for sanitæranlegg, stikkledninger, renseanlegg for
åpne bassenger og slokningsanlegg, tiltaksklasse 3 Søkerfunksjon og koordinering
med hensyn til myndighetskrav for
• sanitærinstallasjoner med tilhørende rørsystem herunder stikkledninger,
• renseanlegg for åpne basseng,

• alle typer manuelle og automatiske slukningsanlegg, herunder sprinkleranlegg,
innvendig eller utvendig,
• rørtekniske prosessindustrianlegg eller spesielle rørinstallasjoner i sykehus,
laboratorier og liknende,
der det vesentligste av prosjekteringen ligger i tiltaksklasse 3.
Godkjenningsområdet gjelder eksisterende byggverk og omfatter også nødvendige
bygningsmessige hjelpearbeider.
SØK.321.1 søkerfunksjon for installasjon av varmeanlegg og anlegg for
vannbåren varme, tiltaksklasse 1 Søkerfunksjon og koordinering med hensyn til
myndighetskrav for
• varmeanlegg for brensel i fast, flytende eller gassform, eller kombinasjon av
disse,
• komplett anlegg for vannbåren varme inkludert fyringsenheter,
der det vesentligste av prosjekteringen ligger i tiltaksklasse 1.
Oppgaven omfatter tilslutning til røykkanal eller eventuelt montering av
stålpipe samt brenseltank eller beholder med tilhørende rørsystem.
Godkjenningsområdet gjelder eksisterende byggverk og omfatter også endring og
rehabilitering samt nødvendige bygningsmessige hjelpearbeider.
SØK.321.2 søkerfunksjon for installasjon av varmeanlegg og anlegg for
vannbåren varme, tiltaksklasse 2 Søkerfunksjon og koordinering med hensyn til
myndighetskrav for
• varmeanlegg for brensel i fast, flytende eller gassform, eller kombinasjon av
flytende, gassform eller fast brensel,
• komplett anlegg for vannbåren varme inkludert fyringsenhet,
der det vesentligste av prosjekteringen ligger i tiltaksklasse 2.
Oppgaven omfatter tilslutning til røykkanal eller eventuelt montering av
stålpipe samt brenseltank eller beholder med tilhørende rørsystem.
Godkjenningsområdet gjelder eksisterende byggverk og omfatter også endring og
rehabilitering samt nødvendige bygningsmessige hjelpearbeider.
SØK.321.3 søkerfunksjon for installasjon av anlegg for vannbåren varme og
damp- og hetoljeanlegg, tiltaksklasse 3 Søkerfunksjon og koordinering med hensyn
til myndighetskrav for
• komplett anlegg for vannbåren varme inkludert fyringsenhet,
• damp- og hetoljeanlegg med tilhørende rørsystemer, fyringsenhet og
brenselsforsyning,
der det vesentligste av prosjekteringen ligger i tiltaksklasse 3.
Oppgaven omfatter tilslutning til røykkanal eller eventuelt montering av
stålpipe samt brenseltank eller beholder med tilhørende rørsystem.
Godkjenningsområdet gjelder eksisterende byggverk og omfatter også endring og
rehabilitering samt nødvendige bygningsmessige hjelpearbeider.
SØK.360.1 søkerfunksjon for ventilasjonsanlegg, tiltaksklasse 1
Søkerfunksjon og koordinering med hensyn til myndighetskrav for
ventilasjonsanlegg, der det vesentligste av prosjekteringen ligger i
tiltaksklasse 1.
Godkjenningsområdet gjelder eksisterende byggverk og omfatter også nødvendige
bygningsmessige hjelpearbeider.
SØK.360.2 søkerfunksjon for enkle ventilasjonsanlegg og anlegg for
røykkontroll og mekanisk brannventilasjon, tiltaksklasse 2
Søkerfunksjon og
koordinering med hensyn til myndighetskrav for
• enkle ventilasjonsanlegg kun med varme og kjølefunksjon og gjenvinning,
• anlegg for røykkontroll (trykksetting) og mekanisk brannventilasjon,
der det vesentligste av prosjekteringen ligger i tiltaksklasse 2.
Godkjenningsområdet gjelder eksisterende byggverk og omfatter også nødvendige
bygningsmessige hjelpearbeider.

SØK.360.3 søkerfunksjon for komplette balanserte ventilasjonsanlegg og anlegg
for røykkontroll og mekanisk brannventilasjon, tiltaksklasse 3
Søkerfunksjon og koordinering med hensyn til myndighetskrav for
• komplette balanserte ventilasjonsanlegg,
• anlegg for røykkontroll (trykksetting) og mekanisk brannventilasjon,
der det vesentligste av prosjekteringen ligger i tiltaksklasse 3.
Godkjenningsområdet gjelder eksisterende byggverk og omfatter også nødvendige
bygningsmessige hjelpearbeider.
SØK.371.2 søkerfunksjon for kuldeanlegg og varmepumpeanlegg, tiltaksklasse 2
Søkerfunksjon og koordinering med hensyn til myndighetskrav for
kuldeanlegg og varmepumpeanlegg, inkludert kjøle- og fryserom, der det
vesentligste av prosjekteringen ligger i tiltaksklasse 2.
Godkjenningsområdet gjelder eksisterende byggverk og omfatter også nødvendige
bygningsmessige hjelpearbeider.
SØK.371.3 søkerfunksjon for kuldeanlegg og varmepumpeanlegg, tiltaksklasse 3
Søkerfunksjon og koordinering med hensyn til myndighetskrav for
kuldeanlegg og varmepumpeanlegg, inkludert kjøle- og fryserom, der det
vesentligste av prosjekteringen ligger i tiltaksklasse 3.
Godkjenningsområdet gjelder eksisterende byggverk og omfatter også nødvendige
bygningsmessige hjelpearbeider.
SØK.510.3 søkerfunksjon for anlegg for styring, regulering og overvåkning,
tiltaksklasse 3 Søkerfunksjon og koordinering med hensyn til myndighetskrav for
driftsautomatisering for integrerte klima- og energitekniske anlegg samt øvrige
tekniske installasjoner i eksisterende byggverk.
SØK.541.2 søkerfunksjon for brannalarmanlegg, nødlysanlegg og ledesystem,
tiltaksklasse 2 Søkerfunksjon og koordinering med hensyn til myndighetskrav for
• brannalarmanlegg,
• nødlysanlegg, og
• ledesystem
der det vesentligste av prosjekteringen ligger i tiltaksklasse 2.
Godkjenningsområdet gjelder eksisterende byggverk.
SØK.541.3 søkerfunksjon for brannalarmanlegg, nødlysanlegg og ledesystem,
tiltaksklasse 3 Søkerfunksjon og koordinering med hensyn til myndighetskrav for
• brannalarmanlegg,
• nødlysanlegg, og
• ledesystem
der det vesentligste av prosjekteringen ligger i tiltaksklasse 3.
Godkjenningsområdet gjelder eksisterende byggverk.
SØK.640.3 søkerfunksjon for rulletrapper og rullende fortau, tiltaksklasse 3
Søkerfunksjon og koordinering med hensyn til myndighetskrav for
rulletrapper og rullende fortau.
Godkjenningsområdet gjelder eksisterende byggverk og omfatter også nødvendige
bygningsmessige hjelpearbeider.
SØK.650.2 søkerfunksjon for løfteinnretninger, tiltaksklasse 2
Søkerfunksjon og koordinering med hensyn til myndighetskrav for
vareheiser, småvareheiser, trappeheiser og løfteplattformer for
funksjonshemmede.
Godkjenningsområdet gjelder eksisterende byggverk og omfatter også nødvendige
bygningsmessige hjelpearbeider.
SØK.650.3 søkerfunksjon for løfteinnretninger, tiltaksklasse 3
Søkerfunksjon og koordinering med hensyn til myndighetskrav for heiser med
personbefordring.

Godkjenningsområdet gjelder eksisterende byggverk og omfatter også nødvendige
bygningsmessige hjelpearbeider.
SØK.711.2 søkerfunksjon for veg, tiltakskasse 2 Søkerfunksjon og koordinering
med hensyn til myndighetskrav for veganlegg for beregnet ÅDT høyst 5000.
SØK.711.3 søkerfunksjon for veg, tiltakskasse 3 Søkerfunksjon og koordinering
med hensyn til myndighetskrav for veganlegg for beregnet ÅDT større enn 5000.
SØK.720.2 søkerfunksjon for bruer, tiltaksklasse 2
Søkerfunksjon og
koordinering med hensyn til myndighetskrav for bru-, kulvert- og
støttekonstruksjoner med tilstøtende terrengarbeider som ikke inngår i annet
tiltak (som f.eks. bygning eller veg), der ingen av prosjekteringsoppgavene
ligger i tiltaksklasse 3.
SØK.720.3 søkerfunksjon for bruer, tiltaksklasse 3
Søkerfunksjon og
koordinering med hensyn til myndighetskrav for bru-, kulvert- og
støttekonstruksjoner med tilstøtende terrengarbeider som ikke inngår i søknad om
annet tiltak (f.eks. bygning eller veg), der en eller flere av
prosjekteringsoppgavene ligger i tiltaksklasse 3.
SØK.730.1 søkerfunksjon for småbåthavn og bryggeanlegg, tiltaksklasse 1
Søkerfunksjon og koordinering med hensyn til myndighetskrav for småbåthavn
og bryggeanlegg, der det vesentligste av prosjekteringen ligger i tiltaksklasse
1.
SØK.730.3 søkerfunksjon for havneanlegg for allmenn skipsfart, tiltaksklasse 3
Søkerfunksjon og koordinering med hensyn til myndighetskrav for
havneanlegg, der det vesentligste av prosjekteringen ligger i tiltaksklasse 3.
SØK.770.1 søkerfunksjon for master, tiltaksklasse 1
Søkerfunksjon og
koordinering med hensyn til myndighetskrav for mastekonstruksjoner beregnet på
antenner, ledninger o.l., der det vesentligste av prosjekteringen ligger i
tiltaksklasse 1.
Godkjenningsområdet omfatter også tilhørende prefabrikkert utstyrshytte, trafo,
koblingsskap o.l.
SØK.770.2 søkerfunksjon for tårn og master, tiltaksklasse 2 Søkerfunksjon og
koordinering med hensyn til myndighetskrav for tårn- og mastekonstruksjoner
beregnet på antenner, ledninger o.l., der det vesentligste av prosjekteringen
ligger i tiltaksklasse 2.
Godkjenningsområdet omfatter også tilhørende prefabrikkert utstyrshytte, trafo,
koblingsskap o.l.
SØK.770.3 søkerfunksjon for tårn og master, tiltaksklasse 3 Søkerfunksjon og
koordinering med hensyn til myndighetskrav for store tårn- eller
mastekonstruksjoner beregnet på antenner, ledninger o.l., der det vesentligste
av prosjekteringen ligger i tiltaksklasse 3, eller der konsekvensene av anlegget
anses å være særlig store for miljø og omgivelser og må utredes ved spesielle
analyser.
Godkjenningsområdet omfatter også tilhørende prefabrikkert utstyrshytte, trafo,
koblingsskap o.l.
SØK.820.1 søkerfunksjon for borede brønner, tiltaksklasse 1 Søkerfunksjon og
koordinering med hensyn til myndighetskrav for energi- eller grunnvannsbrønner
eller liknende anlegg i fjell, der det vesentligste av prosjekteringen ligger i
tiltaksklasse 1.
SØK.820.2 søkerfunksjon for borede brønner, tiltaksklasse 2 Søkerfunksjon og
koordinering med hensyn til myndighetskrav for energi- eller grunnvannsbrønner

eller liknende anlegg i løsmasser, der det vesentligste av prosjekteringen
ligger i tiltaksklasse 2.
SØK.820.3 søkerfunksjon for borede brønner, tiltaksklasse 3 Søkerfunksjon og
koordinering med hensyn til myndighetskrav for energi-, grunnvann-, gassbrønner
eller liknende anlegg i løsmasse eller fjell, der det vesentligste av
prosjekteringen ligger i tiltaksklasse 3.
SØK.830.1 søkerfunksjon for åpen brønn, vannreservoar eller mindre basseng,
tiltaksklasse 1 Søkerfunksjon og koordinering med hensyn til myndighetskrav for
åpen brønn, åpent vannreservoar eller andre åpne basseng for inntil 100
kubikkmeter vann eller inntil 2,3 meter vanndybde.
SØK.830.2 søkerfunksjon for vannreservoar eller basseng, tiltaksklasse 2
Søkerfunksjon og koordinering med hensyn til myndighetskrav for
vannreservoar eller basseng, som ikke inngår i SØK.830.1 eller SØK.830.3.
SØK.830.3 søkerfunksjon for store vannreservoar- eller damanlegg,
tiltaksklasse 3 Søkerfunksjon og koordinering med hensyn til myndighetskrav for
• store basseng der det vesentligste av prosjekteringen ligger i tiltaksklasse
3, eller
• store vannreservoar- eller damanlegg til bruk for vassdragsregulering,
vannkraftanlegg eller vannforsyningsanlegg for mer enn 100 personekvivalenter.
SØK.841.1 søkerfunksjon for forsyningsanlegg for grunnvann fra borede brønner
i fjell, avløpsrenseanlegg og utvendig ledningsanlegg, tiltaksklasse 1
Søkerfunksjon og koordinering med hensyn til myndighetskrav for
• forsyningsanlegg for grunnvann fra borede brønner i fjell,
• avløpsrenseanlegg,
• utvendig ledningsanlegg, herunder renovering,
der det vesentligste av prosjekteringen ligger i tiltaksklasse 1.
SØK.841.2 søkerfunksjon for forsyningsanlegg for grunnvann fra
løsmassebrønner, vannrenseanlegg, avløpsrenseanlegg og utvendig ledningsanlegg,
tiltaksklasse 2 Søkerfunksjon og koordinering med hensyn til myndighetskrav for
• forsyningsanlegg for grunnvann fra løsmassebrønner,
• vannrenseanlegg,
• avløpsrenseanlegg,
• utvendig ledningsanlegg, herunder renovering,
der det vesentligste av prosjekteringen ligger i tiltaksklasse 2.
SØK.841.3 søkerfunksjon for vannforsyningsanlegg, vannrenseanlegg,
avløpsrenseanlegg, og utvendig ledningsanlegg, tiltaksklasse 3
Søkerfunksjon og koordinering med hensyn til myndighetskrav for
• vannforsyningsanlegg,
• vannrenseanlegg,
• avløpsrenseanlegg,
• utvendig ledningsanlegg, herunder renovering,
der det vesentligste av prosjekteringen ligger i tiltaksklasse 3.
SØK.910.3 søkerfunksjon for forbygning, flomsikring, tiltaksklasse 3
Søkerfunksjon og koordinering med hensyn til myndighetskrav ved anlegg for
vassdragsforbygning eller flomsikringsanlegg.
SØK.920.3 søkerfunksjon for avfallsdeponi, tiltaksklasse 3
Søkerfunksjon og
koordinering med hensyn til myndighetskrav ved anlegg av deponi for avfall eller
forurenset jord.

SØK.930.1 søkerfunksjon for riving, tiltaksklasse 1
Søkerfunksjon og
koordinering med hensyn til myndighetskrav ved riving av byggverk hvor rivingen
er ukomplisert og må antas å ha små konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet.
SØK.930.2 søkerfunksjon for riving, tiltaksklasse 2
Søkerfunksjon og
koordinering med hensyn til myndighetskrav ved riving av byggverk, der det
vesentligste av prosjekteringen ligger i tiltaksklasse 2.
SØK.930.3 søkerfunksjon for riving, tiltaksklasse 3
Søkerfunksjon og koordinering med hensyn til myndighetskrav ved riving av
byggverk, der det vesentligste av prosjekteringen ligger i tiltaksklasse 3.
UTF.040.2 utførelse av bygningstiltak, tiltaksklasse 2 Utførelse av små og
middels store eller kompliserte bygningstiltak, det vil si tiltak hvor det
vesentligste av utførelsen ligger i tiltaksklasse 1 eller 2. Godkjenningsområdet
omfatter også tekniske installasjoner og tilhørende utomhusarbeider.
Det er en forutsetning at foretaket benytter kvalifiserte utøvere for de
oppgaver det selv ikke utfører. Foretaket har selv ansvaret for å påse at disse
aktørene kan dokumentere, f.eks. ved sentral eller lokal godkjenning, at de er
kvalifiserte. Alle oppgavene som tiltaket består av anses å være omfattet av
foretakets ansvarsrett såfremt ikke annet særskilt framgår av ansvarsoppgaven.
UTF.040.3 utførelse av bygningstiltak, tiltaksklasse 3 Utførelse av store
eller kompliserte bygningstiltak, det vil si tiltak hvor det vesentligste av
utførelsen ligger i tiltaksklasse 3. Godkjenningsområdet omfatter også tekniske
installasjoner og tilhørende utomhusarbeider.
Det er en forutsetning at foretaket benytter kvalifiserte utøvere for de
oppgaver det selv ikke utfører. Foretaket har selv ansvaret for å påse at disse
aktørene kan dokumentere, f.eks. ved sentral eller lokal godkjenning, at de er
kvalifiserte. Alle oppgavene som tiltaket består av anses å være omfattet av
foretakets ansvarsrett såfremt ikke annet særskilt framgår av ansvarsoppgaven.
UTF.050.2 utførelse av anleggstiltak, tiltaksklasse 2 Utførelse av små og
middels store eller kompliserte anleggstiltak, det vil si tiltak hvor det
vesentligste av utførelsen ligger i tiltaksklasse 1 eller 2. Godkjenningsområdet
omfatter også tekniske installasjoner.
Det er en forutsetning at foretaket benytter kvalifiserte utøvere for de
oppgaver det selv ikke utfører. Foretaket har selv ansvaret for å påse at disse
aktørene kan dokumentere, f.eks. ved sentral eller lokal godkjenning, at de er
kvalifiserte. Alle oppgavene som tiltaket består av anses å være omfattet av
foretakets ansvarsrett såfremt ikke annet særskilt framgår av ansvarsoppgaven.
UTF.050.3 utførelse av anleggstiltak, tiltaksklasse 3 Utførelse av store
eller kompliserte anleggstiltak, det vil si tiltak hvor det vesentligste av
utførelsen ligger i tiltaksklasse 3. Godkjenningsområdet omfatter også tekniske
installasjoner.
Det er en forutsetning at foretaket benytter kvalifiserte utøvere for de
oppgaver det selv ikke utfører. Foretaket har selv ansvaret for å påse at disse
aktørene kan dokumentere, f.eks. ved sentral eller lokal godkjenning, at de er
kvalifiserte. Alle oppgavene som tiltaket består av anses å være omfattet av
foretakets ansvarsrett såfremt ikke annet særskilt framgår av ansvarsoppgaven.
UTF.060.2 utførelse av tekniske installasjoner, tiltaksklasse 2
Utførelse av
små og middels store eller kompliserte tekniske installasjoner, det vil si
tiltak hvor det vesentligste av utførelsen ligger i tiltaksklasse 1 eller 2.
Godkjenningsområdet omfatter også nødvendige bygningsmessige hjelpearbeider.
Det er en forutsetning at foretaket benytter kvalifiserte utøvere for de
oppgaver det selv ikke utfører. Foretaket har selv ansvaret for å påse at disse
aktørene kan dokumentere, f.eks. ved sentral eller lokal godkjenning, at de er

kvalifiserte. Alle oppgavene som tiltaket består av anses å være omfattet av
foretakets ansvarsrett såfremt ikke annet særskilt framgår av ansvarsoppgaven.
UTF.060.3 utførelse av tekniske installasjoner, tiltaksklasse 3
Utførelse av
store eller kompliserte tekniske installasjoner, det vil si tiltak hvor det
vesentligste av utførelsen ligger i tiltaksklasse 3. Godkjenningsområdet
omfatter også nødvendige bygningsmessige hjelpearbeider.
Det er en forutsetning at foretaket benytter kvalifiserte utøvere for de
oppgaver det selv ikke utfører. Foretaket har selv ansvaret for å påse at disse
aktørene kan dokumentere, f.eks. ved sentral eller lokal godkjenning, at de er
kvalifiserte. Alle oppgavene som tiltaket består av anses å være omfattet av
foretakets ansvarsrett såfremt ikke annet særskilt framgår av ansvarsoppgaven.
UTF.115.2 plassering, utstikking av tiltak, tiltaksklasse 2 Plassering av
tiltak hvor krav til utstikking av punkter er kritisk for å oppfylle krav til
plangrunnlaget med bestemmelser eller den anleggsmessige utførelse, og hvor
utstikkingen krever utarbeidet stikningsplan og beregning av stikningsdata fra
koordinatfestede planer (areal-, regulerings-, bebyggelse- eller
tomtedelingsplaner).
UTF.115.3 plassering, utstikking av tiltak, tiltaksklasse 3 Plassering av
tiltak hvor krav til utstikking av punkter er kritisk for å oppfylle krav til
plangrunnlaget med bestemmelser eller den anleggsmessige utførelse og krever
utarbeidet stikningsplan og beregning av stikningsdata fra koordinatfestede
planer, og hvor
situasjonsbetingete endringer og krav til fortløpende vurdering av rammer gitt i
tillatelsen, medfører tiltak for å sikre den anleggsmessige fremdrift.
UTF.150.1 grunn- og terrengarbeider, tiltaksklasse 1
Utførelse av grunn- og
terrengarbeider som omfatter:
• Graving uten krav til midlertidig sikring av byggegrop, komprimering som for
NS 3420 kap. F «lett» komprimering.
• Graving-, avstivning-, sprengning- og gjenfyllingsarbeider for kabel,
drenerings- og overvannledningsgrøfter inkl. legging av ledninger. Det
forutsettes liten risiko for vann- eller erosjonsskader og ledninger med
innvendig diameter høyst 200 mm.
• Fjellarbeider i dagen, sprengning av grop eller skjæringer uten krav til
kontur og med liten risiko for skader.
• Utførelse av fundament og legging av dekker med belegningsstein, grusdekker og
betong og asfaltdekker for lett trafikkerte veger med ÅDT høyst 300, gang- og
sykkelveg, innkjørsler o.l. og omfatter legging av forsterknings- og bærelag.
• Planeringsarbeider, utførelse av forstøtninger og skråningsbeskyttelse
tilsvarende «vanlige forhold» i følge Vegvesenets normal 018.
• Riving av byggverk hvor rivingen er ukomplisert og må antas å få små
konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet.
• Utsetting av punkter for tiltak som krever plassering og høydeangivelse ved
utmål fra bestående og godt definerte detaljer, etter målangivelse påtegnet
godkjent situasjonsplan, der det ikke anses å være kritisk for oppfyllelse av
krav til minsteavstander.
UTF.150.2 grunn- og terrengarbeider, tiltaksklasse 2
Utførelse av grunn- og
terrengarbeider som omfatter:
• Graving uten krav til midlertidig sikring av byggegrop, komprimering som for
NS 3420 kap. F «normal» komprimering, dreneringsarbeider med krav til filterlag,
utlegging av drenerende lag, fjellavdekking med krav til renhet.
• Graving, avstivning, sprengning og gjenfylling av grøfter for vann- og
avløpsledninger ved normale grunnforhold og liten trafikk. (Avløpsledninger =
spillvannsledninger og overvannsledninger.)
• Utførelse av fundament for veger med forutsatt ÅDT høyst 5000 eller
tilsvarende trafikkbelastning.

• Planeringsarbeider, utførelse av forstøtninger og skråningsbeskyttelse
tilsvarende «vanskelige forhold» i følge Vegvesenets normal 018.
UTF.150.3 grunn- og terrengarbeider, tiltaksklasse 3
Utførelse av:
• Grunn- og terrengarbeider som omfatter planeringsarbeider, utførelse av
forstøtninger og skråningsbeskyttelse tilsvarende «ekstreme forhold» i følge
Vegvesenets normal 018, skråninger mot vann eller utførelse av
erosjonsbeskyttelse.
• Graving med krav til midlertidig sikring av byggegrop eller midlertidig
grunnvannssenkning, komprimering som for NS 3420 kap. F «normal» komprimering,
dreneringsarbeider med stor risiko for vannskader. Arbeidene kan også omfatte
utførelse av grunnforsterkning av setningsømfintlig masse.
• Graving, avstivning, sprengning og gjenfylling av grøfter for vann, avløp,
fjernvarme m.v. ved høye vanntrykk, kompliserte grunnforhold eller større
trafikkbelastning.
UTF.154.2 boring, tiltaksklasse 2
uten stålrør.

Boring i fjell eller løsmasser med eller

UTF.155.2 rørpressing, tiltaksklasse 2 Rørpressing («mikrotunnelling») i
løsmasser.
UTF.160.2 utførelse av fjellarbeider i dagen, tiltaksklasse 2
Fjellarbeider i dagen med tilhørende sikringsarbeider, sprengning av grop
eller skjæringer med mindre høyde enn 10 meter, med krav til kontur i
utførelsesklasse 2 i henhold til NS 3420 og med middels risiko for skader.
Godkjenningsområdet omfatter også fjellsikring og mindre sprengningsarbeider i
vann som ikke innebærer dykkerarbeide.
UTF.160.3 utførelse av fjellarbeider i dagen, tiltaksklasse 3
Fjellarbeider i dagen, sprengning av grop eller skjæringer med krav til
kontur i utførelsesklasse 1 i henhold til NS 3420 og med stor risiko for skader
med tilhørende sikringsarbeider.
Godkjenningsområdet omfatter også fjellsikring og sprengningsarbeider i vann som
ikke innebærer dykkerarbeide.
UTF.161.3 fjellsprengning under vann, tiltaksklasse 3 Sprengningsarbeider
under vann som medfører dykkerarbeide, der det enten settes krav til
fjellkontur, sprengning for fundamentfot eller der det er stor risiko for skade
på personer, miljø og omgivelser.
UTF.171.2 pele- og spuntarbeider, tiltaksklasse 2 Utførelse av rammede peler,
plasstøpte peler, spuntvegg og avstivninger i pålitelighetsklasse høyst 2.
UTF.171.3 pele- og spuntarbeider, tiltaksklasse 3 Utførelse av rammede peler,
plasstøpte peler, spuntvegg og avstivninger uten begrensninger i
pålitelighetsklasse.
UTF.172.3 stagforankring, tiltaksklasse 3
Utførelse av løsmasse- og
fjellforankringsstag med boring, montering, vanntapsmåling, injisering og
oppspenning.
UTF.173.3 fundamenteringsarbeider under vann, tiltaksklasse 3
Grunnforsterkning, utgraving for fundamenter med midlertidig forstøtning,
fjellrensk og fjellfotarbeider og legging av erosjonsbeskyttelse under vann.
UTF.181.1 utførelse av slakkarmert eller uarmert betong, tiltaksklasse 1
Forskalings-, armerings- og utstøpningsarbeider for fundamenter og golv på
grunn, kjellervegger o.l. for bolig tilsvarende kategori 11, 12 og 13 type 131134 i henhold til NS 3457 (enebolig med og uten sokkelleilighet o.l., vertikal-

og horisontaltdelt tomannsbolig, rekkehus og kjedehus), og andre byggverk med
tilsvarende konsekvens og vanskelighetsgrad.
Godkjenningsområdet omfatter også utsetting av punkter for tiltak som krever
plassering og høydeangivelse ved utmål fra bestående og godt definerte detaljer,
etter målangivelse påtegnet godkjent situasjonsplan, der det ikke anses å være
kritisk for oppfyllelse av krav til minsteavstander.
UTF.181.2 utførelse av slakkarmert eller uarmert betong, tiltaksklasse 2
Forskalings-, armerings-, utstøpnings- og betongoverflatearbeider for
bærekonstruksjon til byggverk høyst i pålitelighetsklasse 2, som forutsettes
utført med «normal» eller «begrenset» kontroll etter NS 3420 kap. L.
Den som er ansvarlig for utstøpning av betong har ansvaret for forskaling og
armering i de tilfeller disse arbeidene er utført av andre.
UTF.181.3 utførelse av slakkarmert eller uarmert betong, tiltaksklasse 3
Utførelse av forskalings-, armerings-, utstøpnings- og
betongoverflatearbeider for bærekonstruksjon til byggverk høyst i
pålitelighetsklasse 3, som forutsettes utført med «utvidet» kontroll etter NS
3420 kap. L, herunder massive betongkonstruksjoner der det stilles krav til
temperaturkontroll eller begrensning av svinn eller temperaturtøyninger.
Den som er ansvarlig for utstøpning av betong har ansvaret for forskaling og
armering i de tilfeller disse arbeidene er utført av andre.
UTF.182.3 utførelse av spennarmert betong, tiltaksklasse 3
Forskalings-,
armerings- og utstøpningsarbeider for spennarmerte betongkonstruksjoner etter NS
3420 kap. L 45, herunder montering, oppspenning og injisering.
Den som er ansvarlig for utstøpning av betong har ansvaret for forskaling og
armering i de tilfeller disse arbeidene er utført av andre.
UTF.183.3 betongrehabilitering, tiltaksklasse 3 Betongrehabilitering der
reparasjoner vil kunne ha vesentlig betydning for å opprettholde konstruksjoners
bæreevne og integritet.
UTF.184.3 betongarbeider under vann, tiltaksklasse 3
Utførelse av
undervannsbetong for bærende konstruksjoner inklusiv forskalings- og
armeringsmontasje.
UTF.190.3 utførelse av forsterknings- og bærelag for veger, tiltaksklasse 3
Utførelse av vegfundamenter for veger med forutsatt ÅDT mer enn 5000 eller
anlegg med tilsvarende belastning.
UTF.191.2 legging av bituminøse dekker for veger, tiltaksklasse 2 Legging av
bituminøse dekker for veger med ÅDT høyst 5000 eller tilsvarende belastning.
UTF.191.3 legging av bituminøse dekker for veger, tiltaksklasse 3 Legging av
bituminøse dekker for veger med ÅDT mer enn 5000 eller tilsvarende belastning.
UTF.192.3 legging av betongdekker, tiltaksklasse 3
Legging av støpte eller
valsede betongdekker for veger med ÅDT mer enn 3000 eller tilsvarende
belastning.
UTF.193.2 legging av dekker med belegningsstein for veger og plasser,
tiltaksklasse 2 Legging av dekker med belegningsstein for veger og plasser med
tung trafikk.
UTF.195.1 mudring, tiltaksklasse 1
Mindre kompliserte mudringsarbeider, f.
eks. i forbindelse med småbåthavn eller bryggeanlegg, uten fare for undergraving
av eksisterende konstruksjon o.l.
(Det forutsettes at arbeidene er prosjektert på samme måte som et
terrenginngrep.)

UTF.195.3 mudring, tiltaksklasse 3
Mudringsarbeider i forbindelse med
fartøyleds- og havneanlegg for allmenn skipsfart.
UTF.210.1 tømrerarbeider, tiltaksklasse 1
Utførelse av byggverk med liten
vanskelighetsgrad og med tre som hovedmateriale, så som f.eks. enebolig,
vertikal- og horisontaltdelt tomannsbolig, rekkehus og kjedehus (jf. kategori
11, 12 og 13, type 131-134 i NS 3457 m/veiledning), og andre byggverk med
tilsvarende vanskelighetsgrad.
Foruten arbeider som nevnt, omfatter godkjenningsområdet også følgende oppgaver
for tiltak som nevnt foran:
• Riving og rehabilitering.
• Montering av bygningselementer, tak- og ytterveggsarbeider, tekking av tak med
helningsvinkel 6 grader eller mer, montering av prefabrikkerte
ventilasjonskanaler og beslag (f.eks.takrenner og nedløp), tetting og termisk
isolasjon.
• Utførelse av vanntett membran, belegg og kledning i bad og andre mindre
våtrom.
• Betongarbeider tilsvarende UTF.181.1 og mindre murarbeider innenfor
tiltaksklasse 1, men ikke arbeider med fyringsanlegg (fyringsenhet og
røykkanal).
• Utsetting av punkter for tiltak som krever plassering og høydeangivelse ved
utmål fra bestående og godt definerte detaljer, etter målangivelse påtegnet
godkjent situasjonsplan, der det ikke anses å være kritisk for oppfyllelse av
krav til minsteavstander.
UTF.210.2 tømrerarbeider og trekonstruksjoner, tiltaksklasse 2
Foruten
arbeider som nevnt i UTF.210.1,
• montering av balansert ventilasjonsanlegg som nevnt i UTF.360.1,
elementskorstein og fyringsenhet for fast brensel,
• utførelse av bygningskonstruksjoner, utførelse og montering av frittstående
konstruksjoner og hovedbæresystem med tre som hovedmateriale, uten begrensning i
bygningstyper eller vanskelighetsgrad og høyst i pålitelighetsklasse 3 eller med
normal kontroll (sikkerhetsklasse 2 etter NS 3470).
UTF.210.3 tømrerarbeider og trekonstruksjoner, tiltaksklasse 3
Foruten
arbeider som nevnt i UTF.210.2, utførelse og montering av frittstående
trekonstruksjoner og hovedbæresystem i tre i pålitelighetsklasse 3 eller med
utvidet kontroll (sikkerhetsklasse 3 etter NS 3470).
UTF.221.1 mur, puss- og flisarbeider, tiltaksklasse 1 Utførelse av bærende og
ikke bærende murvegger, konstruksjoner, skorsteiner og ildsteder for fast
brensel samt puss- og flisarbeider for byggverk med liten vanskelighetsgrad, så
som f.eks. enebolig, vertikal- og horisontaltdelt tomannsbolig, rekkehus og
kjedehus (jf. kategori 11, 12 og 13, type 131-134 i NS 3457 m/veiledning), eller
andre byggverk av tilsvarende vanskelighetsgrad og konsekvens ved feil.
Godkjenningsområdet omfatter ikke mur, puss- og flisarbeider hvor det stilles
krav til utseende, toleranser, fasthet og tetthet i klasse I etter NS 3420.
Foruten arbeider som nevnt, omfatter godkjenningsområdet også følgende oppgaver
for tiltak som nevnt foran:
• Riving og rehabilitering.
• Montering av bygningselementer, tak- og ytterveggsarbeider, tekking av tak med
helningsvinkel 6 grader eller mer, montering av prefabrikkerte
ventilasjonskanaler og beslag (f.eks. takrenner og nedløp), tetting og termisk
isolasjon, samt mindre tømrerarbeider.
• Utførelse av vanntett membran, belegg og kledning i bad og andre mindre
våtrom.
• Utsetting av punkter for tiltak som krever plassering og høydeangivelse ved
utmål fra bestående og godt definerte detaljer, etter målangivelse påtegnet

godkjent situasjonsplan, der det ikke anses å være kritisk for oppfyllelse av
krav til minsteavstander.
UTF.221.2 mur, puss- og flisarbeider, tiltaksklasse 2 Foruten arbeider som
nevnt i UTF.221.1, utførelse av bærende og ikke bærende murvegger,
konstruksjoner, skorsteiner og ildsteder samt puss- og flisarbeider for byggverk
uten begrensninger i bygningstype eller vanskelighetsgrad og konsekvens ved
feil.
UTF.222.1 montering av elementskorsteiner, tiltaksklasse 1
Montering av
elementskorsteiner for boliger i kategori 11, 12 og 13 i NS 3457 m/veiledning
(enebolig med og uten sokkelleilighet o.l., vertikal- og horisontaltdelt
tomannsbolig, rekkehus og kjedehus), og andre byggverk med tilsvarende
konsekvens og vanskelighetsgrad.
UTF.231.1 kobber- og blikkenslagerarbeider, tiltaksklasse 1 Kobber- og
blikkenslagerarbeider og taktekking på boliger i kategori 11, 12 og 13 type 131134 i NS 3457 m/veiledning (enebolig med og uten sokkelleilighet o.l., vertikalog horisontaltdelt tomannsbolig, rekkehus og kjedehus), og andre byggverk med
tilsvarende konsekvens og vanskelighetsgrad.
Godkjenningsområdet omfatter også montering av kanaler og luftfordelingsutstyr
for ventilasjonsanlegg.
UTF.231.2 kobber- og blikkenslagerarbeider, tiltaksklasse 2 Kobber- og
blikkenslagerarbeider og taktekking uten begrensning i bygningstyper, konsekvens
eller vanskelighetsgrad.
Godkjenningsområdet omfatter også montering av kanaler og luftfordelingsutstyr
for ventilasjonsanlegg, platetekking eller kledning med metallplate som bånd,
skiver eller profilerte metallplater, tekking med takstein eller skifer
inkludert undertekking, montering av renner, nedløp og beslag.
UTF.233.2 taktekking og membranarbeider, tiltaksklasse 2
Taktekking eller
membranarbeider på tak, terrasser, våtrom o.l. som krever sveisearbeid.
Godkjenningsområdet omfatter også montering av prefabrikkerte beslag.
UTF.233.3 taktekking og membranarbeider, tiltaksklasse 3
Taktekking eller
membranarbeider på tak, terrasser, våtrom o.l. som krever sveisearbeid og hvor
teknisk prosjektering inngår som del av utførelsen.
Godkjenningsområdet omfatter også montering av prefabrikkerte beslag.
UTF.234.3 utførelse av støpeasfalt, tiltaksklasse 3
Utførelse av bituminøse
belegg som slitedekke for trafikk og som vanntettende lag til bruk for
parkeringshus og andre trafikkerte arealer. Godkjenningsområdet omfatter også
detaljering av løsninger og spesifikasjon av krav til materialer og utførelse.
UTF.241.2 montering av glasskonstruksjoner, tiltaksklasse 2 Fasade- eller
takkledning av glass basert på markedskontrollerte systemer og produkter eller
montering av dør- eller vinduskonstruksjoner der det stilles krav til egenskaper
vedr. brann-, kollisjonssikring eller lydisolasjon.
Godkjenningsområdet inkluderer montering av prefabrikkerte beslag.
UTF.241.3 montering av glasskonstruksjoner, tiltaksklasse 3 Fasade- og
takkledning av mekanisk festet glass med leveranse og montering av
rammekonstruksjoner. Dimensjonering og detaljutforming av rammekonstruksjonen,
kontroll av energitap, detaljering av løsninger og spesifikasjon av materialer
og utførelse inngår i oppgaven.
Godkjenningsområdet inkluderer montering av prefabrikkerte beslag.

UTF.242.3 kledning med fasadeelementer, tiltaksklasse 3
Kledning av
fasader med mekanisk festede fasadeelementer.
Godkjenningsområdet inkluderer montering av prefabrikkerte beslag.
UTF.250.2 belegg- og overflatearbeider og pussede fasader, tiltaksklasse 2
Omfatter:
• Maling, tapetsering, legging av gulvbelegg, og veggkledning hvor det kreves
vanntetting og som ikke inngår i UTF.254.1.
• Arbeider hvor det stilles spesielle krav til inneklimaet eller kreves
ubrennbare overflater.
• Maling på pussede fasader der konsekvensene av uriktig utførelse vil kunne bli
betydelige.
UTF.254.1 utførelse av membran, belegg og kledning i våtrom, tiltaksklasse 1
Utførelse av vanntett membran, belegg og kledning i bad og andre mindre
våtrom.
UTF.260.1 utførelse av våtromsarbeider, tiltaksklasse 1
Utførelse av
våtromsarbeider i bad og andre våtrom i eksisterende byggverk.
Det er en forutsetning at foretaket benytter kvalifiserte utøvere for de
oppgaver det selv ikke utfører. Foretaket har selv ansvaret for å påse at disse
aktørene kan dokumentere, f.eks. ved sentral eller lokal godkjenning, at de er
kvalifiserte. Alle oppgavene som tiltaket består av anses å være omfattet av
foretakets ansvarsrett såfremt ikke annet særskilt framgår av ansvarsoppgaven.
UTF.270.2 brannisolering av konstruksjoner og brannskiller, tiltaksklasse 2
Brannisolering av gjennomføringer i brannskiller med brannmotstand større
enn EI 60 eller der det er høy grad av systemkompleksitet forbundet med
brannisoleringen.
UTF.291.2 montering av aluminiumskonstruksjoner, tiltaksklasse 2 Montering av
aluminiumskonstruksjoner der det forutsettes liten eller middels kontrollomfang
etter NS 3471.
UTF.291.3 montering av aluminiumskonstruksjoner, tiltaksklasse 3 Montering av
aluminiumskonstruksjoner der det forutsettes omfattende kontrollomfang etter NS
3471.
UTF.292.2 montering av stålkonstruksjoner, tiltaksklasse 2
Montering av
stålkonstruksjoner i pålitelighetsklasse høyst 2 eller der det kreves lite eller
middels kontrollomfang etter NS 3472 eller tilsvarende utførelse etter NS-ENV
1090.
Godkjenningsområdet omfatter også sveising som utføres på byggeplassen i
sveiseklasse c etter NS-ISO 5817. Området omfatter videre brannisolering av
konstruksjonen.
UTF.292.3 montering av stålkonstruksjoner, tiltaksklasse 3
Montering av
stålkonstruksjoner i pålitelighetsklasse 3 eller der det kreves omfattende
kontrollomfang etter NS 3472 eller tilsvarende utførelse etter NS-ISO 1090.
Godkjenningsområdet omfatter også sveising som utføres på byggeplassen i
sveiseklasse b etter NS-ISI 5817. Området omfatter videre brannisolering av
konstruksjonen.
UTF.293.3 betongelementmontasje - anlegg og konstruksjoner, tiltaksklasse 3
Montering av prefabrikkerte betongelementer med utførelse av alle festeog fugedetaljer.
Godkjenningsområdet omfatter også prosjektering og utførelse av midlertidig
avstivninger og oppstøtninger samt montering av ferdig bearbeidede stålelementer
som inngår i betongelementmontasjen.

UTF.294.2 betongelementmontasje - bygning, tiltaksklasse 2
Montering av
bærende prefabrikkerte betongelementer inkludert fasadeelementer og
dekkeelementer, for byggverk med høyst 3 etasjer.
Godkjenningsområdet omfatter også prosjektering og utførelse av midlertidig
avstivninger og oppstøtninger samt montering av ferdig bearbeidede stålelementer
og utførelse av plasstøpt betong som inngår i betongelementmontasjen.
UTF.294.3 betongelementmontasje i bygning, tiltaksklasse 3
Montering av
bærende prefabrikkerte betongelementer inkludert fasadeelementer og
dekkeelementer, uten begrensning i antall etasjer, samt montering av forspente
takkonstruksjoner.
Godkjenningsområdet omfatter også prosjektering og utførelse av midlertidig
avstivninger og oppstøtninger samt montering av ferdig bearbeidede stålelementer
og utførelse av plasstøpt betong som inngår i betongelementmontasjen.
UTF.295.1 montering av skilt og reklameinnretninger, tiltaksklasse 1
Montering av skilt eller reklameinnretninger større enn 1 kvadratmeter
festet flatt på vegg eller skilt- og reklameinnretninger mindre enn 2
kvadratmeter festet ut fra vegg eller frittstående med høyde under 3,5 meter på
oppsatte stativ, frittstående eller montert over tak.
Monteringen kan omfatte enklere tømrerarbeider, stålmontasje og fundamentering.
(Foretak med sentral godkjenning innen UTF.210.1, UTF.221.1 og UTF.231.1 trenger
ikke egen godkjenning i UTF.295.1.)
UTF.295.2 montering av skilt og reklameinnretninger, tiltaksklasse 2
Montering av skilt eller reklameinnretninger som ikke inngår i UTF.295.1.
Godkjenningsområdet omfatter også nødvendige tømrerarbeider, stålmontasje og
fundamentering samt mindre tak eller beslagsarbeider.
UTF.296.3 montering av bærende elementer av stål- eller aluminiumsplater,
tiltaksklasse 3 Montering av bærende eller stabiliserende elementer i ståleller aluminiumsplater der prosjektering av bæreevne og korrosjonsbeskyttelse
inngår i utførelsen.
UTF.311.2 utførelse av sanitæranlegg, tiltaksklasse 2 Utførelse av
sanitærinstallasjon med tilhørende rørsystem, herunder manuelle brannslanger, i
boliger i kategori 11, 12 og 13 type 131-134 i NS 3457 m/veiledning (enebolig
med og uten sokkelleilighet o.l., vertikal- og horisontaltdelt tomannsbolig,
rekkehus og kjedehus), og andre byggverk med tilsvarende systemkompleksitet.
UTF.311.3 utførelse av sanitæranlegg, tiltaksklasse 3 Utførelse av
sanitærinstallasjoner med tilhørende rørsystemer, herunder manuelle
brannslanger, i byggverk uten begrensninger i bygningstype eller
systemkompleksitet.
UTF.312.3 installasjon av slokningsanlegg, tiltaksklasse 3
Installasjon av
alle typer manuelle og automatiske slukningsanlegg, herunder sprinkleranlegg,
innvendig eller utvendig, med tilhørende rørsystem og forsyningsanlegg, for
byggverk i alle risikoklasser.
UTF.313.3 utførelse av rørtekniske prosessindustrianlegg eller spesielle
rørinstallasjoner, tiltaksklasse 3
Utførelse av rørtekniske
prosessindustrianlegg eller spesielle rørinstallasjoner i sykehus, laboratorier
og liknende.
UTF.321.1 installasjon av varmeanlegg og fyringsenheter for anlegg for
vannbåren varme for alle typer brensel, tiltaksklasse 1 Installasjon av
varmeanlegg og fyringsenheter for anlegg for vannbåren varme, for brensel i
fast, flytende eller gassform, eller kombinasjon av flytende, gassform eller
fast brensel, for en boenhet eller branncelle.

Godkjenningsområdet omfatter også tilslutning til røykkanal eller eventuelt
montering av stålpipe samt brenseltank eller beholder med tilhørende rørsystem.
UTF.321.2 installasjon av varmeanlegg og fyringsenheter for anlegg for
vannbåren varme for alle typer brensel, tiltaksklasse 2 Installasjon av
• Varmeanlegg for brensel i fast, flytende eller gassform, eller kombinasjon av
flytende, gassform eller fast brensel, uten begrensning i bygningstype eller
størrelse.
• Fyringsenheter for anlegg for vannbåren varme, for brensel i fast, flytende
eller gassform eller kombinasjon av disse, for høyst 120 kW eller 120 grader
celsius.
Godkjenningsområdet omfatter også tilslutning til røykkanal eller eventuelt
montering av stålpipe samt brenseltank eller beholder med tilhørende rørsystem.
UTF.321.3 installasjon av fyringsenheter for anlegg for vannbåren varme,
tiltaksklasse 3 Installasjon av fyringsenheter for anlegg for vannbåren varme,
for brensel i fast, flytende eller gassform eller kombinasjon av disse, uten
begrensning i varmeeffekt.
Godkjenningsområdet omfatter også tilslutning til røykkanal eller eventuelt
montering av stålpipe samt brenseltank eller beholder med tilhørende rørsystem.
UTF.322.1 installasjon av ovner og peisinnsatser for fast brensel,
tiltaksklasse 1 Installasjon av ovner og peisinnsatser for fast brensel for en
boenhet eller annen tilsvarende bruksenhet.
Godkjenningsområdet omfatter også tilslutning til røykkanal eller eventuelt
montering av stålpipe.
UTF.324.1 installasjon av anlegg for vannbåren varme eksklusive
fyringsenheter, tiltaksklasse 1
Installasjon av komplett anlegg for vannbåren
varme med varmelegemer og varmevekslere, men eksklusive fyringsenheter for
brensel, og med varmeeffekt høyst 25 kW og temperatur mindre enn 100 grader
celsius.
UTF.324.2 installasjon av anlegg for vannbåren varme eksklusive
fyringsenheter, tiltaksklasse 2
Installasjon av komplett anlegg for vannbåren
varme med varmelegemer og varmevekslere, men eksklusive fyringsenheter for
brensel, varmeeffekt høyst 150 kW og temperatur mindre enn 120 grader celsius.
UTF.324.3 installasjon av anlegg for vannbåren varme eksklusive
fyringsenheter, tiltaksklasse 3
Installasjon av komplett anlegg for vannbåren
varme med varmelegemer og varmevekslere, men eksklusive fyringsenheter for
brensel, uten begrensninger i varmeeffekt.
UTF.325.3 installasjon av damp- og hetoljeanlegg, tiltaksklasse 3 Installasjon
av damp- og hetoljeanlegg med tilhørende rørsystemer, fyringsenhet og
brenselsforsyning.
Godkjenningsområdet omfatter også tilslutning til røykkanal eller eventuelt
montering av stålpipe.
UTF.360.1 installasjon av ventilasjonsanlegg, tiltaksklasse 1
Installasjon
av ventilasjonsanlegg, inklusiv kanalanlegget, med tilført luftmengde høyst 1500
kubikkmeter pr. time, for byggverk med liten vanskelighetsgrad, i brannklasse 1
og lydklasse C etter NS 8175, så som enebolig, tomannsbolig, rekkehus og
kjedehus (jf. kategori 11,12 og 13, type 131 - 134 i NS 3457 med veiledning), og
andre byggverk av tilsvarende vanskelighetsgrad og konsekvens ved feil.
Godkjenningsområdet omfatter også dokumentasjon av anleggets funksjon og
kapasitet.
UTF.360.2 installasjon av enkle ventilasjonsanlegg og anlegg for røykkontroll
og mekanisk brannventilasjon, tiltaksklasse 2
Installasjon av

• enkle ventilasjonsanlegg kun med varme og kjølefunksjon og gjenvinning,
inklusiv kanalanlegget, med luftmengde høyst 25000 kubikkmeter pr. time,
• anlegg for røykkontroll (trykksetting) og mekanisk brannventilasjon,
for byggverk med BTA høyst 5000 kvadratmeter.
Godkjenningsområdet omfatter også dokumentasjon av anleggets funksjon og
kapasitet.
UTF.360.3 installasjon av komplette balanserte ventilasjonsanlegg og anlegg
for røykkontroll og mekanisk brannventilasjon, tiltaksklasse 3
Installasjon
av:
• Komplette balanserte ventilasjonsanlegg inklusiv kanalanlegget, med ubegrenset
kompleksitet og størrelse.
• Anlegg for røykkontroll (trykksetting) og mekanisk brannventilasjon for
byggverk med BTA større enn 5000 kvadratmeter.
UTF.371.2 installasjon av kuldeanlegg og varmepumpeanlegg, tiltaksklasse 2
Installasjon av kuldeanlegg og varmepumpeanlegg, inkludert kjøle- og
fryserom, omfatter komplett røranlegg for energidistribusjon med tilhørende
komponenter og med bruk av fabrikkproduserte enheter for selve kuldeprosessen.
Avgitt samlet kondensatoreffekt høyst 120 kW, eller høyst 50 kg kuldemedium pr.
system.
UTF.371.3 installasjon av kuldeanlegg og varmepumpeanlegg, tiltaksklasse 3
Installasjon av kuldeanlegg og varmepumpeanlegg, inkludert kjøle- og
fryserom, omfatter komplett røranlegg for energidistribusjon med tilhørende
komponenter og med bruk av fabrikkproduserte enheter for selve kuldeprosessen.
Avgitt samlet kondensatoreffekt større enn 120 kW eller mer enn 50 kg
kuldemedium pr. system.
UTF.372.2 installasjon av kuldeanlegg og varmepumpeanlegg, kuldeteknisk del,
tiltaksklasse 2 Installasjon av kuldeanlegg og varmepumpeanlegg for
plassbygging inkludert kjøle- og fryserom, omfatter komplett installasjon av
anlegget for selve kuldeprosessen med tilhørende komponenter.
Avgitt samlet kondensatoreffekt høyst 120 kW, eller høyst 50 kg kuldemedium pr.
system.
UTF.372.3 installasjon av kuldeanlegg og varmepumpeanlegg, kuldeteknisk del,
tiltaksklasse 3 Installasjon av kuldeanlegg og varmepumpeanlegg for
plassbygging inkludert kjøle- og fryserom, omfatter komplett installasjon av
anlegget for selve kuldeprosessen med tilhørende komponenter.
Avgitt samlet kondensatoreffekt større enn 120 kW eller mer enn 50 kg
kuldemedium pr. system.
UTF.510.3 installasjon av anlegg for styring, regulering, overvåkning,
tiltaksklasse 3 Installasjon av driftsautomatisering for integrerte klima- og
energitekniske anlegg og øvrige tekniske installasjoner i byggverk, inkludert
nødvendig detaljutforming som videreføring av prosjekteringen etter PRO.510.3.
UTF.541.2 installasjon av brannalarmanlegg, tiltaksklasse 2 Installasjon av
brannalarmanlegg for byggverk i risikoklasse 1 til og med 4.
UTF.541.3 installasjon av brannalarmanlegg, tiltaksklasse 3 Installasjon av
brannalarmanlegg for byggverk i risikoklasse 5 og 6.
UTF.640.3 installasjon av rulletrapper og rullende fortau, tiltaksklasse 3
Installasjon av rulletrapper og rullende fortau.
UTF.650.2 installasjon av løfteinnretninger, tiltaksklasse 2 Installasjon av
vareheiser, småvareheiser, trappeheiser og løfteinnretninger for
bevegelseshemmede.

UTF.650.3 installasjon av løfteinnretninger, tiltaksklasse 3 Installasjon av
heiser med personbefordring.
UTF.761.3 fjellarbeider under dagen, tiltaksklasse 3
Utsprengning av
tunneler, sjakter og bergrom med tilhørende sikringsarbeider.
UTF.762.3 fullprofilboring av tunnel og sjakter, tiltaksklasse 3
Fullprofilboring av tunnel og sjakter i fjell med tilhørende
sikringsarbeider.
UTF.763.3 tetningsarbeider i tunnel og bergrom, tiltaksklasse 3
Tetningsarbeider ved hjelp av injeksjon i tunnel og bergrom.
UTF.764.3 frost- og brannsikringsarbeider i tunnel og bergrom, tiltaksklasse 3
Utførelse av hvelvkonstruksjoner o.a. for frost- eller lekkasjesikring i
tunnel eller bergrom, der det settes brannkrav til konstruksjoner, materialer og
overflater.
UTF.770.1 montering av master, tiltaksklasse 1
Montering av lette
mastekonstruksjoner eller stolper beregnet på antenner, ledninger o.l., med
høyde høyst 18 meter fra fundament eller byggverk.
Godkjenningsområdet omfatter også oppføring av tilhørende prefabrikkert
utstyrshytte, trafo, koblingsskap o.l.
UTF.770.2 montering av tårn og master, tiltaksklasse 2 Montering av
frittstående lette tårn- eller mastekonstruksjoner beregnet på antenner,
ledninger o.l., utenfor tettbygd strøk og med høyde høyst 50 meter over terreng.
Godkjenningsområdet omfatter også oppføring av tilhørende prefabrikkert
utstyrshytte, trafo, koblingsskap o.l.
UTF.770.3 montering av tårn og master, tiltaksklasse 3 Montering av store
tårn- eller mastekonstruksjoner beregnet på antenner, ledninger o.l.
Godkjenningsområdet omfatter også oppføring av tilhørende prefabrikkert
utstyrshytte, trafo, koblingsskap o.l.
UTF.820.1 utførelse av borede brønner og grunnvannsanlegg, tiltaksklasse 1
Utførelse av energi- eller grunnvannsbrønner eller liknende anlegg i fjell
ved kjente grunnforhold og når en anser at eventuelle virkninger av tiltaket på
grunnvannsforhold, miljø eller forhold til naboeiendom lett lar seg påvise og
kan anses å være av mindre betydning.
UTF.820.2 utførelse av borede brønner og grunnvannsanlegg, tiltaksklasse 2
Utførelse av energi-, grunnvanns- eller gassbrønner eller liknende anlegg
i løsmasser ved kjente grunnforhold og når en anser at virkninger av tiltaket på
grunnvannsforhold, miljø eller forhold til naboeiendom lett lar seg påvise og
kan anses å være av mindre betydning.
UTF.820.3 utførelse av borede brønner og grunnvannsanlegg, tiltaksklasse 3
Utførelse av energi-, grunnvann-, gassbrønner eller liknende anlegg i
løsmasse eller fjell der det knytter seg usikkerhet til grunnforhold og når en
anser at virkninger av tiltaket på grunnvannsforhold, miljø eller forhold til
annen bebyggelse eller anlegg kan være betydelige.
UTF.830.1 utførelse av åpen brønn, vannreservoar eller mindre basseng,
tiltaksklasse 1 Utførelse av
• åpen brønn eller vannreservoar,
• andre åpne prefabrikkerte utendørs basseng, inkludert montering av lukket
sirkulasjonssystem,
inntil 100 kubikkmeter vann, der det er sikre grunnforhold og utførelsen er lite

komplisert og konsekvensene av feil små.
Godkjenningsområdet omfatter også etablering av nødvendige sikringtiltak for å
ivareta personsikkerhet når anlegget ikke er i bruk.
UTF.841.1 utførelse av vannforsyningsanlegg, tiltaksklasse 1 Utførelse av av
forsyningsanlegg for grunnvann fra borede brønner i fjell for høyst 100
personekvivalenter.
UTF.841.2 utførelse av vannforsyningsanlegg, tiltaksklasse 2 Utførelse av
forsyningsanlegg for grunnvann fra brønner i løsmasser for høyst 100
personekvivalenter.
UTF.841.3 utførelse av vannforsyningsanlegg, tiltaksklasse 3 Utførelse av av
forsyningsanlegg uten begrensning i antall personekvivalenter.
UTF.842.2 utførelse av vannrenseanlegg, tiltaksklasse 2
vannrenseanlegg for færre enn 100 personekvivalenter.

Utførelse av

UTF.842.3 utførelse av vannrenseanlegg, tiltaksklasse 3
vannrenseanlegg for 100 eller flere personekvivalenter.

Utførelse av

UTF.843.1 utførelse av avløpsrenseanlegg, tiltaksklasse 1
Utførelse av
avløpsrenseanlegg for færre enn 20 personekvivalenter herunder avløpsledning og
eventuelt infiltrasjonsanlegg.
UTF.843.2 utførelse av avløpsrenseanlegg, tiltaksklasse 2
Utførelse av
avløpsrenseanlegg for færre enn 200 personekvivalenter herunder avløpsledning og
eventuelt infiltrasjonsanlegg.
UTF.843.3 utførelse av avløpsrenseanlegg, tiltaksklasse 3
Utførelse av
avløpsrenseanlegg for 200 eller flere personekvivalenter herunder avløpsledning
og eventuelt infiltrasjonsanlegg.
UTF.844.1 legging av vannledninger, tiltaksklasse 1
Legging av utvendig
drikkevannsledninger for vanntrykk høyst 1,0 MPa og innvendig rørdiameter høyst
32 mm, herunder tilkobling til eksisterende ledningsnett.
UTF.844.2 legging av vannledninger, tiltaksklasse 2
Legging av utvendig
drikkevannsledninger for vanntrykk høyst 1,6 MPa eller innvendig rørdiameter
mindre enn 300 mm, herunder tilkobling til eksisterende ledningsnett.
UTF.844.3 legging av vannledninger, tiltaksklasse 3
Legging av utvendig
drikkevannsledninger for vanntrykk større enn 1,6 MPa eller innvendig
rørdimensjon lik eller større enn 300 mm, herunder tilkobling til eksisterende
ledningsnett.
UTF.845.3 installasjon av mekanisk utstyr for VA-anlegg, tiltaksklasse 3
Installasjon av ventiler, pumper og annet mekanisk utstyr til VA-anlegg,
der leggingen av ledninger ligger i tiltaksklasse 2 eller 3.
Godkjenningsområdet omfatter bl.a. følgende oppgaver: Plasstøpte pumpestasjoner
for både vann og avløp, ventilkammere i høydebassenger, større
trykkreduksjonsstasjoner m.v.
UTF.846.1 legging av avløpsledninger, tiltaksklasse 1 Legging av trykkløse
avløpsledninger med innvendig rørdiameter høyst 110 mm.
UTF.846.2 legging av avløpsledninger, tiltaksklasse 2 Legging av:
• Utvendige trykkavløpsledninger med innvendig vanntrykk mindre enn 1,6 MPa
eller innvendig rørdiameter høyst 400 mm.
• Trykkløse avløpsledninger med innvendig rørdiameter høyst 600 mm.

• Overvannsledninger med innvendig rørdiameter høyst 1000 mm.
Godkjenningsområdet omfatter også tilkobling til eksisterende ledningsnett.
UTF.846.3 legging av avløpsledninger, tiltaksklasse 3 Legging av:
• Utvendige trykkavløpsledninger med innvendig vanntrykk lik eller større enn
1,6 MPa eller innvendig rørdiameter større enn 400 mm.
• Trykkløse avløpsledninger med innvendig rørdiameter større enn 600 mm.
• Overvannsledninger med innvendig rørdiameter større enn 1000 mm.
Godkjenningsområdet omfatter også tilkobling til eksisterende ledningsnett.
UTF.847.2 renovering av avløpsledninger, tiltaksklasse 2
Renovering av
avløpsledninger med benyttelse av kortrør, belegg eller slange.
UTF.847.3 renovering av avløpsledninger, tiltaksklasse 3
Renovering av
avløpsledninger med benyttelse av kontinuerlige rør, tett-tilsluttende rør,
strømpe eller utblokking.
UTF.848.3 renovering av vannledninger, tiltaksklasse 3 Renovering av
vannledninger.
UTF.849.3 legging av ledninger for fjernvarme, tiltaksklasse 3
Legging av
ledning med tilhørende komponenter for fjernvarme fra varmesentral fram til
varmeveksler ved forbrukssted.
UTF.850.3 legging av ledninger under vann, tiltaksklasse 3
Legging av ledning
under vann som medfører dykkerarbeide herunder grøfting, fundamentering,
forankring, tildekning og prøving.
Godkjenningsområdet omfatter også tilkobling til eksisterende ledningsnett.
UTF.930.1 riving, tiltaksklasse 1
Rivning av byggverk med små konsekvenser
for helse, miljø og sikkerhet, så som f.eks. enebolig, vertikal- og
horisontaltdelt tomannsbolig, rekkehus og kjedehus (jf. kategori 11, 12 og 13,
type 131-134 i NS 3457 m/veiledning), og andre byggverk med tilsvarende
vanskelighetsgrad ved riving. Godkjenningsområdet omfatter også planlegging av
rivingen, rivingsprosessen, ombruk og gjenvinning, samt sanering og deponering
av skadelige materialer (avfallsplan).
UTF.930.2 riving, tiltaksklasse 2
Rivningsarbeider som kan få middels
konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet.
Godkjenningsområdet omfatter også planlegging av rivingsprosessen, ombruk og
gjenvinning, samt sanering og deponering av skadelige materialer (avfallsplan).
UTF.930.3 riving, tiltaksklasse 3
Rivningsarbeider som kan få store
konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet.
Godkjenningsområdet omfatter også planlegging av rivingsprosessen, ombruk og
gjenvinning, samt sanering og deponering av skadelige materialer (avfallsplan).
UTF.933.2 utgraving av forurensede jordmasser, tiltaksklasse 2
Utgraving og
sortering av forurenset jord for videre behandling eller deponi, hvor det kan
være middels store konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet.
UTF.933.3 utgraving av forurensede jordmasser, tiltaksklasse 3
Utgraving og
sortering av forurenset jord for videre behandling eller deponi, hvor det kan
være store konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet.

