
 
 
 
 
 

MØTEPROTOKOLL 

Side 1 

 

Sak 24/22 Protokoll fra klagenemndas møte 23.06.2022.  

Protokollen ble godkjent uten merknader.  

 

Sak 25/22 Klage på vedtak om fornyelse av sentral godkjenning fra                            
Evje Bygg AS (klagesaksnr. 22/2311).  

 
Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle 
sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.  
 
Vedtak:  
  
Klagen tas ikke til følge.  
  
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10.  
  
Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra 
direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:  
  
 
 

Fra møte:  4/22 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett 
Dato/tid: 03.10.2022 kl. 09.00 – 12.00 
Sted: Teams 
Deltakere: Anette Søby Bakker, Hossam Gadalla, Jan Ørnevik, Kathrine Julin 

Pettersen, Cecilie Thorbjørnsen, Olav Haugerud og Endre Straume 
Mårstig 

                                           Fra DiBK: Arnfinn Brenna Martinsen 
Sekretariatet:  Silje Skogstad Nørstebøen 
Møteleder: Anette Søby Bakker 
Referent: Silje Skogstad Nørstebøen 
Referat også til: Klagenemndas medlemmer og varamedlemmer 

Kommunal- og distriktsdepartementet 

 

 



 

Side 2 

«Klagen gjelder  
Klagen gjelder avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning for følgende 
godkjenningsområde: 

• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 
 
I klage innsendt 11.03.2022 ble vedtak av 25.02.2022 påklaget av foretaket ved daglig leder 
Øystein Tjessem. Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven (fvl.) § 29.  
 
Bakgrunn 
Direktoratet for byggkvalitet mottok 18.01.2022 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 
for ansvarsrett. 
 
I vedtak datert 25.02.2022 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende 
godkjenningsområder ble innvilget: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 
• Prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 1 
• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1  
• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 
• Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 1  
• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1  
• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 
• Utførelse av montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 

1 
• Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 2 

 
Følgende godkjenningsområde ble ikke innvilget: 

• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2  
 
Avslaget ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert tilstrekkelig relevant 
utdanning på det nivået som kreves, jf. byggesaksforskriften (SAK10) §§ 11-2, 11-3 og 11-5 og 
tilhørende veiledning. Foretaket hadde vist til mesterbrev i tømrerfaget som ble vurdert som 
ikke tilstrekkelig relevant. Det var videre vist til fagbrev i betongfaget som ble vurdert som 
relevant, men som ikke oppfylte kravet til utdanningsnivå for tiltaksklasse 2.  
 
Foretaket hadde dermed ikke dokumentert at det hadde kvalifikasjoner som var tilpasset 
godkjenningsområdet det var søkt om i tiltaksklasse 2, jf. SAK10 § 11-1 andre ledd. 
Direktoratet fant imidlertid grunnlag for å innvilge godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1.  
 
Generelle opplysninger om foretaket 
Evje Bygg AS fikk sentral godkjenning første gang 28.12.1998. I perioden 29.01.2019 – 
29.01.2022 hadde foretaket sentral godkjenning for følgende godkjenningsområder: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 
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• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1  
• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 
• Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 1  
• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 
• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 
• Utførelse av montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 

1 
• Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 2  

 
Foretaket har ifølge Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret 11 inntektsmottakere og ligger i 
Evje i Evje og Hornnes kommune i Agder. Øystein Tjessem er daglig leder. Han har 
mesterbrev som tømrer fra 1998. Nestleder og prosjektleder Kåre Tjessem har mesterbrev i 
murerfaget og i tømrerfaget fra 1987. Videre er det dokumentert fagbrev i betongfaget fra 
2018 for byggeplassleder Kjetil Nykland.  
 
Foretaket har sin virksomhet innen byggmester- og entreprenørvirksomhet, utleie av 
maskiner og redskap og hva dermed står i forbindelse, herunder gjøre seg interessert ved 
aksjetegning eller på annen måte i andre foretagender i samme bransje. Foretaket er i 
Enhetsregisteret registrert med næringskoden 41.200 Oppføring av bygninger. 
 
Saksgang 
18.01.2022 Søknad 
17.02.2022 Foreløpig svarbrev  
24.02.2022 Tilsvar fra foretaket 
25.02.2022 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 
11.03.2022 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 
 
Foretakets anførsler 
Foretaket skriver i klagen at de siden 1987 har hatt godkjenning for det påklagede 
godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2. Videre informeres det om at foretakets faglige og 
daglige leder Øystein Tjessem har over 20 års praksis innen betongarbeid, sammen med 
prosjektleder og tidligere daglig og faglig leder Kåre Tjessem, som har 35 års erfaring.  
 
Videre skriver foretaket at de ønsker å komme med tilleggsopplysninger til søknaden, og har 
blant annet lagt ved en revidert kompetanseplan der det blant annet fremgår at Kåre 
Tjessem har autorisasjon som betongentreprenør C2. Foretaket har også lagt ved ytterligere 
referanseprosjekter for området, i tillegg til CV for Kåre Tjessem, godkjenning som 
betongentreprenør for Kåre Tjessem, kursbevis som støpeleder for Øystein Tjessem og Ola 
Nykland, samt dokumentasjon på at foretaket er godkjent opplæringsbedrift for betongfag 
med Øystein Tjessem som faglig leder.  
 
Det henvises for øvrig til klagen. 



 

Side 4 

Vurdering 
Direktoratet har vurdert klagen og funnet at den ikke kan føre frem hva gjelder sentral 
godkjenning for godkjenningsområdet utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i 
tiltaksklasse 2. 
 
I henhold til SAK10 § 11-1 andre ledd og tilhørende veiledning skal foretaket i søknad om 
sentral godkjenning for ansvarsrett dokumentere at faglig ledelse er fast ansatt i foretaket og 
oppfyller krav til formell relevant utdanning og praksis som er tilpasset det omsøkte 
godkjenningsområdet. Relevant utdanning og praksis for et godkjenningsområde skal som 
utgangspunkt være knyttet til samme person.  
 
Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2  
Krav til utdanning 
Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 
utførende i tiltaksklasse 2 er mesterbrev eller tilsvarende, med tre års relevant praksis, jf. 
SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. Relevant utdanning for dette 
godkjenningsområdet vil for eksempel være fagskole innen bygg og/eller anlegg, da det ikke 
finnes mesterbrev innen dette fagområdet. 
 
Foretaket har dokumentert at daglig leder Øystein Tjessem har mesterbrev i tømrerfaget fra 
1998. Det er også dokumentert at nestleder Kåre Tjessem har mesterbrev i tømrerfaget og 
murerfaget fra 1987.  
 
Mesterbrev oppfyller følgelig kravet til nødvendig utdanningsnivå. I tillegg til å være på 
nødvendig nivå, må utdanningen også være tilstrekkelig relevant for det påklagede 
godkjenningsområdet. Spørsmålet blir derfor om mesterbrev i tømrerfaget eller murerfaget 
er tilstrekkelig relevant for utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner.  
 
Ved vurderingen av om utdanningen anses som relevant vil fagretning og fagkombinasjon 
være sentralt, jf. SAK10 § 11-3 med tilhørende veiledning. Et avgjørende moment vil være 
om utdanningens innhold og fagretning gjenspeiler det påklagde godkjenningsområdets 
innhold og arbeidsoppgaver. 
 
Godkjenningsområdet omfatter forskalings-, armering- og utstøpningsarbeider av 
konstruksjoner som fundamenter, vegger, søyler, bjelker og dekker, jf. SAK10 § 13-5 tredje 
ledd bokstav f med tilhørende veiledning. For at en utdanning skal anses som relevant for 
dette godkjenningsområdet er det avgjørende at utdanningen innehar relevante fag for 
støping, forskaling og betong.  
 
Utdanning som tømrer innehar opplæring i konstruksjons- og innredningsarbeid i bygninger 
og produksjon og montering av elementer og moduler. Lærerplanen for tømrerfaget viser at 
kompetansemålene blant annet inneholder bygging av nye utvendige og innvendige 
konstruksjoner av tre og stål, bygge og montere ulike typer komplette veggkonstruksjoner, 
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velge konstruksjoner og løsninger ved rehabiliterings- og ombyggingsarbeid som forebygger 
skader, og montere vinduer og dører og isolere og tette rundt dem.  
 
Utdanning som murer innehar opplæring i blant annet teglsteins- og blokkmuring, flislegging, 
våtromsarbeider, smøremembraner, skifer- og natursteinsmuring, puss- og 
overflatebehandling, og muring og montering av peis og andre ildsteder samt piper og 
pipeelementer.  
 
Til forskjell fra utdanning i tømrerfaget og murerfaget, inneholder utdanning i betongfaget 
opplæring i fundamentering, forskaling, armering, montasje av innstøpingsgods og 
isolasjonsprodukter, utstøping av betong, produksjon av betongelementer, 
betongrehabilitering, branntetting og fuging.  
 
Som tidligere nevnt finnes det ikke mesterbrev for dette fagområdet. Relevant utdanning for 
dette området i tiltaksklasse 2 eller høyere vil derfor kunne være høyere fagskolegrad eller 
bachelorgrad innen bygg eller anlegg. Disse utdanningene innehar opplæring i emner som 
blant annet betong- og stålkonstruksjoner, bygg- og anleggskonstruksjoner, 
konstruksjonslære, materialteknologi mm.  
 
Direktoratet kan ikke se at utdanning innen tømrerfaget eller murerfaget gjenspeiler det 
påklagede godkjenningsområdets innhold og arbeidsoppgaver i tilstrekkelig grad, og finner 
derfor at utdanningene ikke er tilstrekkelig relevant for godkjenningsområdet. Tilsvarende 
vurderinger er også stadfestet av Klagenemnda for sentral godkjenning tidligere, ref. blant 
annet nemndas saksnummer 149/17, 54/19, 03/20, 19/21 og 44/21.   
 
Foretaket har som nevnt også dokumentert at Kåre Tjessem har godkjenning som 
entreprenør i blant annet husbyggingsarbeider i betong, herunder teknisk sett mindre 
krevende arbeider. Det er videre dokumentert at Øystein Tjessem har gjennomført to-dagers 
støpelederkurs, i tillegg til at foretaket er godkjent opplæringsbedrift for betongfag med 
Øystein Tjessem som faglig leder. 
 
Til dette vil direktoratet bemerke at støpelederkurset gir noe kunnskap innen det påklagede 
godkjenningsområdet, men ikke nok til å kunne si at det gir den tilstrekkelige opplæringen og 
det teoretiske grunnlaget som kreves i henhold til forskriften. Direktoratet vil videre gjøre 
oppmerksom på at byggesaksforskriften stiller krav om formell utdanning. Kompetanse i 
form av kurs, seminar eller andre autorisasjoner i etterkant av utdanning kan derfor i 
utgangpunktet ikke veie opp for manglende formell, relevant utdanning. Dette er også 
stadfestet av Klagenemnda for sentral godkjenning flere ganger, ref. blant annet nemndas 
saksnummer 70/20, 31/21 og 50/21. 
 
Utdanningskravet er dermed ikke oppfylt. 
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Krav til praksis 
Som følge av at kravet til utdanning ikke er oppfylt, er det ikke nødvendig å gå detaljert 
igjennom referanseprosjektene for å kunne avgjøre klagen. Direktoratet bemerker likevel 
kort at foretaket har vist til referanseprosjekter som omhandler arbeider som omfattes av 
det påklagede godkjenningsområdet. Relevant praksis vil imidlertid si at den bygger på den 
utdanningen som kreves, og praksis kan ikke veie opp for manglende relevant utdanning, jf. 
SAK10 § 11-3. 
 
Forholdet til tidligere godkjenning 
Direktoratet har merket seg at foretaket har hatt godkjenning for dette 
godkjenningsområdet tidligere. Sentral godkjenning fornyes dersom foretaket dokumenterer 
at det tilfredsstiller kravene som gjelder på fornyelsesstidspunktet. Direktoratet kan foreta 
en ny vurdering, men legger vekt på tidligere mottatt dokumentasjon, jf. SAK10 § 13-4 tredje 
ledd. Det vises i den forbindelse til utdanningsvurderingen ovenfor.   
  
Konklusjon 
På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Evje Bygg AS verken i søknaden 
eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner til å få 
sentral godkjenning for godkjenningsområdet utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i 
tiltaksklasse 2. 
 
Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge. 
 
Direktoratet gjør for øvrig oppmerksom på at foretaket igjen kan søke om sentral 
godkjenning for ansvarsrett når det kan dokumenteres at vilkårene i kapittel 11, og øvrige 
vilkår etter forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26.03.2010 nr. 488 er oppfylt. 
 
Oppsummering: 
Direktoratet for byggkvalitet finner ikke å kunne ta klagen til følge for det påklagede 
godkjenningsområdet.» 
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Sak 26/22 Klage på vedtak om fornyelse av sentral godkjenning fra                            
Honeywell Life Safety AS (klagesaksnr. 22/3307). 

Olav Haugerud deltok ikke i behandling av saken.  
 
Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle 
sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.  
 
Vedtak:  
  
Klagen tas ikke til følge.  
  
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10.  
  
Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra 
direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:  
 
«Klagen gjelder 
Klagen gjelder avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning for følgende 
godkjenningsområder: 

• Prosjektering av brannalarmanlegg i tiltaksklasse 3 
• Prosjektering av ledesystem i tiltaksklasse 3 

 
I brev datert 25.04.2022 ble vedtak av 06.04.2022 påklaget av foretaket ved Erik Gunnerud. 
Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  
 
Bakgrunn 
Direktoratet for byggkvalitet mottok 11.02.2022 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 
for ansvarsrett. 
 
I vedtak datert 06.04.2022 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende 
godkjenningsområder ble innvilget: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 
• Prosjektering av brannalarmanlegg i tiltaksklasse 2 
• Prosjektering av ledesystem i tiltaksklasse 2 

 
Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Prosjektering av brannalarmanlegg i tiltaksklasse 3 
• Prosjektering av ledesystem i tiltaksklasse 3 

Avslaget ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert nødvendig utdanningsnivå, 
jf. byggesaksforskriften (SAK10) §§ 11-2 og 11-3. Foretaket hadde vist til faglig leder med 
bachelorgrad i automatisering og teknisk fagskolegrad innen elkraft som ikke oppfylte kravet 
til utdanningsnivå. Foretaket hadde også vist til faglig leder Gisle Dahl med nødvendig 
utdanningsnivå, men hans utdanning ble vurdert som ikke tilstrekkelig relevant for de 
påklagede godkjenningsområdene. Det ble også bemerket i vedtaket at 
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godkjenningsområdene tidligere var innvilget på Sven-Yngve Rasmussen med mastergrad 
innen elektro, men at han ikke lenger fremgikk av foretakets organisasjonsplan.  
 
Foretaket hadde dermed ikke dokumentert at det hadde kvalifikasjoner som var tilpasset 
godkjenningsområdene det var søkt om i tiltaksklasse 3, jf. SAK10 § 11-1 andre ledd. 
Direktoratet fant imidlertid grunnlag for å innvilge godkjenningsområdene i tiltaksklasse 2.  
 
Generelle opplysninger om foretaket 
Honeywell Life Safety AS fikk sentral godkjenning første gang 23.02.1999. Foretaket har i 
flere perioder hatt godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene i tiltaksklasse 3. I 
perioden 17.04.2019 – 06.04.2022 hadde foretaket sentral godkjenning for 
godkjenningsområdene ansvarlig søker i tiltaksklasse 1, prosjektering av brannalarmanlegg i 
tiltaksklasse 3 og prosjektering av ledesystem i tiltaksklasse 3.  
 
Foretaket har ifølge Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret 126 inntektsmottakere og ligger i 
Asker kommune. Pål Ottesen er daglig leder. Det er ikke dokumentert utdanning tilhørende 
ham. Videre består den faglige ledelsen av Erik Gunnerud, Egil Aabo og Gisle Dahl. For 
Gunnerud er det dokumentert ingeniørutdanning på automatiseringslinje fra 1986. For Aabo 
er det dokumentert fullført teknisk fagskole elkraftlinje fra 1985. For Dahl er det 
dokumentert at han oppnådde graden Candidatus scientiarum ved Norges Idrettshøgskole i 
2003, graden Candidatus magisterii ved Universitetet i Oslo i 1999, i tillegg til en praktisk-
pedagogisk utdanning på 60 studiepoeng fra 2004.  
 
Foretaket har sin virksomhet innen utvikling, produksjon og salg av brannsikrings- og andre 
sikkerhetsprodukter og alt som står i forbindelse med dette, samt å eie andeler i andre 
selskaper. Foretaket er i Enhetsregisteret registrert med næringskoden 46.694 Engroshandel 
med maskiner og utstyr til handel, transport og tjenesteyting ellers.  
 
Saksgang 
11.02.2022 Søknad 
28.03.2022 Foreløpig svarbrev  
04.04.2022 Foreløpig svarbrev  
05.04.2022 Mottatt tilleggsinformasjon 
06.04.2022 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 
25.04.2022 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 
07.06.2022 Brev til foretaket med forespørsel om ytterligere dokumentasjon  
15.06.2022 Tilsvar fra foretaket  
12.07.2022 – 04.08.2022 E-postkorrespondanse om saksbehandlingstid  
 
 
Foretakets anførsler 
Foretaket v/Erik Gunnerud skriver innledningsvis i klagen at de ønsker å påklage at de ikke 
fikk innvilget tiltaksklasse 3. Videre skriver foretaket at de har sendt inn underlag som viser 
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en rekke personer som har mer enn åtte års erfaring og at de detaljprosjekterer brann og 
ledesystemer daglig. Videre forklares det at foretaket har en egen avdeling med åtte 
personer, i tillegg til 12 selgere som utfører prosjektering kun innenfor søkte fagområder.  
 
Når det gjelder faglig leder Gisle Dahl skriver foretaket at han har mastergrad i tillegg til at 
det er dokumentert at han har mer enn åtte års erfaring direkte knyttet til de påklagede 
godkjenningsområdene. Det informeres også om at foretaket inntil nylig hadde godkjenning i 
tiltaksklasse 3 på bakgrunn av faglig leder med mastergrad i elektro fra Skottland, som nå har 
sluttet. Når det gjelder relevant utdanning for de påklagede godkjenningsområdene, anfører 
foretaket at både mastergraden i elektro og den dokumenterte mastergraden til Dahl er 
akkurat like relevante. Videre informeres det om at foretaket har tatt en gjennomgang av 
fagsammensetningen i begge utdanningene, og kan ikke se at den ene utdanningen er mer 
relevant enn den andre. Avslutningsvis ber foretaket om en begrunnelse, dersom 
direktoratet er av en annen oppfatning.  
 
Det henvises for øvrig til klagen. 
 
Innhenting av ytterligere opplysninger og supplerende dokumentasjon  
Foretaket hadde i søknadsomgangen ikke dokumentert fagplan for Dahls utdanning. For å 
kunne ta stilling til foretakets anførsel ba direktoratet derfor i brev datert 07.06.2022 om 
dokumentasjon som viste fagkombinasjonen for utdanningen til Gisle Dahl.  
 
Foretaket besvarte henvendelsen 15.06.2022 med etterspurt fagsammensetning, i tillegg til 
et supplerende klagebrev. I klagebrevet skriver foretaket at deres ankepunkt er at verken 
master i elektronikk, som deres tidligere faglige leder hadde, eller mastergraden til Gisle Dahl 
er relevant, og knyttet til fagområdene prosjektering av brannalarmanlegg og ledesystem. 
Foretaket anfører også at det ikke fantes noen mastergrad tidligere som var av relevans for 
de påklagede godkjenningsområder. På bakgrunn av dette er foretaket av den oppfatning at 
mastergradene må likestilles, og at det som må vektlegges er erfaringen og den direkte 
involveringen som gjøres i det daglige arbeidet for å utføre dette arbeidet.  Videre skriver 
foretaket at de kan dokumentere et tungt og stort fagmiljø internt med mange personer med 
svært mange års erfaring i å detaljprosjektere svært mange prosjekter i tiltaksklasse 3 de 
senere årene.  
 
I e-post av 12.07.2022 etterspurte foretaket informasjon om forventet saksbehandlingstid for 
klagesaken. I tillegg ønsket de å komme med en tilleggsopplysning for å belyse deres 
argumentasjon. Foretaket anførte her at mastergrad i elektro blir nevnt som relevant for de 
påklagede godkjenningsområdene, men at det på eksempelvis prosjektering av ledesystem i 
noen tilfeller kan prosjekteres med etterlysende skilt hvor denne utdannelsen overhodet ikke 
kan karakteriseres som relevant.  
 
Det henvises til vedlegg 8 og 9 for en fullstendig fremstilling av foretakets anførsler.  
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Vurdering 
Direktoratet har vurdert klagen og funnet at den ikke kan føre frem hva gjelder sentral 
godkjenning for godkjenningsområdene prosjektering av brannalarmanlegg i tiltaksklasse 3 
og prosjektering av ledesystem i tiltaksklasse 3.  
 
I henhold til SAK10 § 11-1 andre ledd og tilhørende veiledning skal foretaket i søknad om 
sentral godkjenning for ansvarsrett dokumentere at faglig ledelse er fast ansatt i foretaket og 
oppfyller krav til relevant utdanning og praksis som er tilpasset det omsøkte 
godkjenningsområdet. Relevant utdanning og praksis for et godkjenningsområde skal som 
utgangspunkt være knyttet til samme person.  
 
Samlet vurdering av godkjenningsområdene: 

- Prosjektering av brannalarmanlegg i tiltaksklasse 3 
- Prosjektering av ledeystem i tiltaksklasse 3  

Krav til utdanning 
Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 
prosjekterende i tiltaksklasse 3 er mastergrad i ingeniørutdanning eller arkitektur, 
sivilarkitekt, sivilingeniør, eller tilsvarende grad med 300 studiepoeng, eller tilsvarende, med 
tilhørende åtte års relevant praksis, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. 
Relevant utdanning for dette godkjenningsområdet vil for eksempel være mastergrad innen 
elkraft.   
 
Foretaket har som nevnt dokumentert at Egil Aabo har bestått 2-årig teknisk fagskole 
elkraftlinje fra 1985. Denne utdanningen oppfyller ikke kravet til utdanningsnivå for de 
påklagede godkjenningsområdene.  
 
Det er også dokumentert at Erik Gunnerud har fullført ingeniørutdanning på 
automatiseringslinje fra 1986. Denne utdanningen oppfyller heller ikke kravet til 
utdanningsnivå for de påklagede godkjenningsområdene. 
 
Videre har foretaket dokumentert at Gisle Dahl Dahl har oppnådd graden Candidatus 
scientiarum med hovedfag i idrett ved Norges Idrettshøgskole i 2003, graden Candidatus 
magisterii, uspesifisert studieprogram, ved Universitetet i Oslo i 1999, i tillegg til en praktisk-
pedagogisk utdanning på 60 studiepoeng fra 2004, samt flere enkeltemner.  
 
Det fremgår av innsendt dokumentasjon at graden candidatus magisterii består av 240 
studiepoeng. Når det gjelder candidatus scientarium er dette et studie som bygger på graden 
cand. mag eller annen tilsvarende utdanning. Det fremgår av innsendt dokumentasjon at 
graden består av 120 studiepoeng. Direktoratet finner på bakgrunn av dette at foretaket har 
dokumentert utdanning tilsvarende mastergrad, og oppfyller således kravet til 
utdanningsnivå. 
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I tillegg til å være på nødvendig nivå må også utdanningen være tilstrekkelig relevant for de 
påklagede godkjenningsområdene. Spørsmålet blir derfor om den dokumenterte 
utdanningen er relevant for prosjektering av brannalarmanlegg og ledesystem.  
 
Ved vurderingen av om utdanningen anses som relevant vil fagretning og fagkombinasjon 
være sentralt, jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning. Et avgjørende moment vil være om 
utdanningens innhold og fagretning gjenspeiler det påklagede godkjenningsområdets innhold 
og arbeidsoppgaver.  
 
Kravet til relevans understreker at utdanningen må gi teoretisk kompetanse innen det 
fagområdet foretaket søker sentral godkjenning for. Det vises i denne sammenheng til en 
uttalelse fra Kommunal- og distriktsdepartementet av 22.01.2018, hvor departementet gir en 
tolkningsuttalelse vedrørende forståelsen av SAK10 § 11-2 om utdanningsnivåer. I 
tolkningsuttalelsen uttaler også departementet følgende om kravet til relevant utdanning gitt 
i SAK10 § 11-3: 
 

«Det fremgår således direkte av forskriftens ordlyd at det er et grunnleggende vilkår 
at både utdanning og praksis må være relevant for området det søkes om. Kravet om 
at utdanningen må være relevant er ment å understreke at foretaket, i tillegg til 
praksis, må ha nødvendig teoretisk kompetanse innenfor sitt fagområde (eks. 
arkitektur, konstruksjonsteknikk, murarbeid mv.).» 

 
Godkjenningsområdene omfatter prosjektering av brannalarmanlegg og ledesystem. 
Prosjektering av brannalarmanlegg og ledesystem skal angi nødvendige ytelser for produkter 
og komponenter som inngår i installasjonen. Prosjekteringen skal baseres på brannkonsept 
og branntegninger for bygningen, herunder rømningsforhold for plassering av produktene og 
komponentene. Tiltaksklasseplassering for prosjektering vil være avhengig av bygningens 
risikoklasse og brannklasse, samt størrelse på bygningen, jf. SAK10 § 13-5 andre ledd bokstav 
q og r, med tilhørende veiledning. For at en utdanning skal anses relevant for prosjektering 
av brannalarmanlegg og ledesystem er det følgelig avgjørende at utdanningen innehar 
relevante fag innen elektroteknikk.  
 
Det fremgår av den dokumenterte utdanningen tilhørende Dahl at hovedfagsstudiumet er 
innen idrett. Det fremgår videre av fagplanen at utdanningen innehar opplæring i blant annet 
mekanisk/organisk analyse, statistikk, vitenskapelig metode, kontroll og læring av bevegelser, 
idrettslige aktiviteter, anvendt psykologi, praktisk-teoretisk fordypning m/treningslære, 
trenerpraksis og arrangementpraksis, idrettsdidaktikk-formidling, metode, vitenskapsteori 
mm.  
 
Foretaket anfører som nevnt at utdanning innen for eksempel elektro ikke kan sies å være 
mer relevant enn Dahls utdanning.  
 



 

Side 12 

Til dette bemerker direktoratet at utdanning innen for eksempel elektro eller elkraftteknikk 
inneholder blant annet opplæring i elektriske anlegg og installasjoner, elektroniske systemer, 
svakstrømsteknikk, sterkstrømsteknikk etc.  
 
Direktoratet kan ikke se at den dokumenterte utdanningen til Dahl innehar opplæring i 
teoretiske fagområder som er relevante for prosjektering av brannalarmanlegg og 
ledesystem, og at den gjenspeiler godkjenningsområdets innhold og arbeidsoppgaver. 
Direktoratet finner etter ovennevnte at utdanningen ikke er tilstrekkelig relevant for de 
påklagede godkjenningsområdene. 
 
Utdanningskravet er dermed ikke oppfylt. 
 
Krav til praksis 
Som følge av at kravet til utdanning ikke er oppfylt, er det ikke nødvendig å gå detaljert 
igjennom referanseprosjektene for å kunne avgjøre klagen. Direktoratet bemerker likevel 
kort at foretaket i søknaden om fornyelse, samt tidligere innsendte søknader, har vist til 
referanseprosjekter oppført som foretakets praksis som omhandler arbeider som omfattes 
av de påklagede godkjenningsområdene, men at det ikke er anledning til å la praksis veie opp 
for manglende relevant utdanning eller manglende utdanningsnivå. Direktoratet bemerker 
også kort at det fremgår av innsendt arbeidsavtale for Gisle Dahl at han ble ansatt i foretaket 
i 2020. Referanseprosjekter oppført som foretakets praksis med ferdigattest før dette 
tidspunktet vil derfor i alle tilfeller ikke kunne knyttes til ham. Det er også vist til en CV med 
informasjon om tidligere yrkeserfaring for Dahl, men denne inneholder ikke nok informasjon 
til at det kan vurderes opp mot de påklagede godkjenningsområdene, med tilhørende 
tiltaksklasser.  
 
Når det gjelder relevansvurderingen av praksis, beror denne på at praksis skal bygge på 
utdanningen som kreves – både utdanningsnivå og utdanningsretning, jf. SAK10 § 11-3 med 
tilhørende veiledning. Ettersom praksis tilhørende Dahl ikke bygger på relevant utdanning, og 
praksis tilhørende øvrig faglig ledelse ikke bygger på tilstrekkelig nivå, vil heller ikke den 
tilhørende praksis anses relevant i dette tilfellet. 
 
Konklusjon 
På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Honeywell Life Safety AS verken i 
søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner 
til å få sentral godkjenning for godkjenningsområdene prosjektering av brannalarmanlegg i 
tiltaksklasse 3 og prosjekterling av ledesystem i tiltaksklasse 3. 
 
Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge. 
 
Direktoratet gjør for øvrig oppmerksom på at foretaket igjen kan søke om sentral 
godkjenning for ansvarsrett når det kan dokumenteres at vilkårene i kapittel 11, og øvrige 
vilkår etter forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26.03.2010 nr. 488 er oppfylt. 
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Oppsummering: 
Direktoratet for byggkvalitet finner ikke å kunne ta klagen til følge for de påklagede 
godkjenningsområdene.» 
 
Klager har i e-post datert 22.09.2022 sendt inn kommentarer til direktoratets saksfremlegg i   
den aktuelle saken. Klagenemnda har tatt med disse i vurderingen, men kan ikke se at   
de har avgjørende betydning for resultatet i saken.  
 
 
 
 
Sak 27/22 Klage på vedtak om sentral godkjenning fra                              

Bygggtec Service og Montasje AS (klagesaksnr. 22/3487). 

Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle 
sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.  
 
Vedtak:  
  
Klagen tas ikke til følge.  
  
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10.  
  
Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra 
direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:  
 
«Klagen gjelder 
Klagen gjelder avslag på søknad om sentral godkjenning for følgende godkjenningsområde: 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 
 
I klage innsendt 29.04.2022 ble vedtak av 29.04.2022 påklaget av foretaket. Klagen er 
rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  
 
Bakgrunn 
Direktoratet for byggkvalitet mottok 17.03.2022 søknad om sentral godkjenning for 
ansvarsrett. 
 
I vedtak datert 29.04.2022 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende godkjenningsområde 
ble innvilget: 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1  
 
Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 
• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1  
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Avslaget ble begrunnet med at det ikke var dokumentert nødvendig utdanningsnivå, jf. 
byggesaksforskriften (SAK10) §§ 11-2 og 11-3. Foretaket hadde dermed ikke dokumentert at 
det hadde kvalifikasjoner som var tilpasset disse godkjenningsområdene.   
 
Godkjenningsområder innvilget i klagesaksomgangen 
Direktoratet tar klagen til følge når det gjelder godkjenningsområdet ansvarlig søker i 
tiltaksklasse 1. Det vil si at foretaket har fått innvilget dette godkjenningsområdet. Det ble 
ved avgjørelsen sett hen til at foretaket i klagesaksomgangen hadde dokumentert relevant 
mesterbrev, og vist til ytterligere referanseprosjekter.  
 
Generelle opplysninger om foretaket 
Byggtec Service og Montasje AS har ikke hatt sentral godkjenning tidligere.  
 
Foretaket har ifølge Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret 8 inntektsmottakere og ligger i 
Sarpsborg. Bjørn Egil Bergstrøm er daglig leder. Han svennebrev i tømrerfaget fra 1985. 
Faglig leder i foretaket er Vegar Henning Karlsen. Han har svennebrev i tømrerfaget fra 1998 
og mesterbrev i tømrerfaget fra 2008. De var begge tidligere daglig og faglig leder i foretaket 
Byggtec AS med organisasjonsnummer 979494149. Byggtec AS hadde i perioden 02.04.2016 - 
02.04.2019 sentral godkjenning for godkjenningsområdene ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 og 
utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1. Dette foretaket 
er nå slettet i enhetsregisteret.  
 
Foretaket Byggtec Service og Montasje AS har sin virksomhet innen service og montasje på 
oppdrag innen bygg og anlegg, herunder virksomheter i tilknytning til dette, samt deltakelse i 
selskap med lignende virksomhet. Foretaket er i Enhetsregisteret registrert med 
næringskoden 43.320 Snekkerarbeid.  
 
Saksgang 
17.03.2022 Søknad 
29.04.2022 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 
29.04.2022 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 
09.08.2022 Brev til foretaket med forespørsel om ytterligere dokumentasjon   
17.08.2022 Tilsvar fra foretaket  
 
Foretakets anførsler 
Foretaket skriver i klagen at det skjedde en feil i søknadsprosessen, og at faglig leders 
mesterbrev ikke ble lagt ved. Videre er det i klagesaksomgangen dokumentert mesterbrev 
som bygg-/tømrermester tilhørende Vegar Henning Karlsen.  
 
Det henvises for øvrig til klagen. 
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Vurdering 
Direktoratet har vurdert klagen og funnet at den ikke kan føre frem hva gjelder sentral 
godkjenning for godkjenningsområdet prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1.  
 
I henhold til SAK10 § 11-1 andre ledd og tilhørende veiledning skal foretaket i søknad om 
sentral godkjenning for ansvarsrett dokumentere at faglig ledelse er fast ansatt i foretaket og 
oppfyller krav til relevant utdanning og praksis som er tilpasset det omsøkte 
godkjenningsområdet. Relevant utdanning og praksis for et godkjenningsområde skal som 
utgangspunkt være knyttet til samme person. 
 
Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1  
Krav til utdanning 
Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 
prosjekterende i tiltaksklasse 1 er mesterbrev, høyere fagskolegrad eller tilsvarende med 
tilhørende fire års relevant praksis, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. 
Relevant utdanning for dette godkjenningsområdet vil for eksempel være mesterbrev i 
tømrerfaget, eller utdanning innen arkitektur eller bygg.  
 
Foretaket har i klagesaksomgangen dokumentert mesterbrev som bygg-/tømrermester 
tilhørende faglig leder Karlsen fra 2008. Denne utdanningen oppfyller kravet til relevant 
utdanning på nødvendig nivå. 
 
Utdanningskravet er dermed oppfylt. 
 
Krav til praksis 
Arkitekturprosjektering av bygninger, anlegg eller konstruksjoner omfatter arkitektonisk 
utforming av nytt eller endring av eksisterende tiltak, hvor krav til visuelle kvaliteter, 
funksjonelle og miljømessige forhold, samt byggverkets kompleksitet og/eller 
tilpasningsbehov til omgivelser er avgjørende for fastsettelse av tiltaksklasse. Oppgaven 
omfatter også utarbeidelse av situasjonsplan med plassering av tiltaket på tomta, og 
prosjektering av utomhusarealer herunder veg og parkeringsplass, samt universell utforming 
(UU) av utomhusområder og planløsning i bygget, jf. SAK10 § 13-5 andre ledd bokstav a med 
tilhørende veiledning.  
 
I søknaden har foretaket vist til fire refranseprosjekter for godkjenningsområdet fra 2017-
2021. Prosjektene gjaldt en tomannsbolig, to tilbygg til enebolig og et frittliggende boligbygg 
over to etasjer, hvor foretaket skriver at Byggtec AS, ved Vegar Karlsen og Bjørn Egil 
Bergstrøm, har hatt prosjekteringsansvar. Det gis imidlertid ingen nærmere beskrivelse av 
hva rollen som ansvarlig prosjekterende innebar, eller hva som er prosjektert innen 
fagområdet arkitektur.  
 
Direktoratet etterspurte derfor i brev av 09.08.2022 en bedre beskrivelse av de innsendte 
referanseprosjektene. I tilsvaret fra foretaket av 14.09.2022 er det lagt ved et dokument med 
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ytterligere beskrivelser av de innsendte referanseprosjektene, i tillegg til vedtak og 
gjennomføringsplaner fra byggesakene.  
 
I prosjekt Pansvei 26, saksnummer 2016/2886, skriver foretaket at det dreide seg om tilbygg 
til enebolig over to etasjer med stue, soverom og bad i 1. etasje, og soverom i 2. etasje. 
Videre skriver de at Byggtec AS var engasjert som både prosjekterende og utførende av 
prosjektet, med Karlsen som prosjektleder. Av gjennomføringsplanen fremgår det at Byggtec 
AS var ansvarlig prosjekterende for grunnarbeider og landskapsutforming, murarbeid og 
radonsperre, membranarbeider og fuktsikring i våtrom, og tømrerarbeid. Tegnepartner AS 
var ansvarlig for prosjektering av planløsning og arkitektonisk utforming.  
 
I prosjekt Olav Haraldsonsgate 41, saksnummer 14/05673, skriver foretaket at det dreide seg 
om bruksendring av en bygård med fire etasjer. Byggtec AS var engasjert for å prosjektere og 
utføre arbeider, med Karlsen som prosjektleder. Videre skriver foretaket at jobben bestod i å 
få godkjent seks leiligheter, med utførelse av branntetting, bytting av vinduer, montering av 
røykluke, rømningsstiger og dører. Det informeres også om at jobben ble utført i samarbeid 
med arkitekt og brannkonsulent. Av gjennomføringsplanen fremgår det at Byggtec AS var 
ansvarlig for prosjektering av konstruksjoner, mens Liefting Arkitektur & Restaurering AS var 
ansvarlig for arkitekturprosjektering.  
 
I prosjekt Løkkeveien 7, saksnummer 19/00040, skriver foretaket at det dreide seg om tilbygg 
til eksisterende enebolig, samt omgjøring av eksisterende bolig. Det er ikke beskrevet 
nærmere hvilken rolle foretaket hadde i prosjektet. Av gjennomføringsplanen fremgår det at 
Byggtec AS var ansvarlig for prosjektering av konstruksjoner, mens Liefting Arkitektur & 
Restaurering AS var ansvarlig for prosjektering av arkitektur, brannsikkerhet, planløsninger 
og energi.  
 
I prosjekt Sandesundsveien 57, saksnummer 16/09034, skriver foretaket at det gjaldt 
oppføring av horisontaldelt tomannsbolig bestående av stue, kjøkken, bad, toalett, tre 
soverom og et teknisk rom. Videre skriver de at Byggtec AS ved prosjektleder Vegar Karlsen 
var engasjert som ansvarlig søker, prosjekterende og utførende. Det fremgår av 
gjennomføringsplanen at Byggtec AS var ansvarlig for prosjektering av bygget. Det er 
imidlertid ikke beskrevet hva rollen som prosjekterende innebar, eller hva som er prosjektert 
innen fagområdet arkitektur, og det fremgår heller ikke tydelig av innsendt 
gjennomføringsplan.  
 
På bakgrunn av de innsendte referanseprosjektene med tilhørende dokumentasjon, kan ikke 
direktoratet se at foretaket har beskrevet eller synliggjort at de har tilstrekkelig relevant 
praksis med godkjenningsområdet prosjektering av arkitektur. Det beskrives generelt ansvar 
for prosjektering, men det fremgår ikke at foretaket har erfaring med eksempelvis 
arkitektonisk utforming, planløsning, miljømessige forhold eller utarbeidelse av 
situasjonsplan. Direktoratet kan derfor ikke se at foretaket verken i søknaden eller i 
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klagesaksomgangen har vist til tilstrekkelig relevant og dekkende praksis for 
godkjenningsområdet prosjektering av arkitektur.  
 
Kravet til praksis er dermed ikke oppfylt. 
 
Konklusjon 
På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Byggtec Service og Montasje AS 
verken i søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige 
kvalifikasjoner til å få sentral godkjenning for godkjenningsområdet prosjektering av 
arkitektur i tiltaksklasse 1. 
 
Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge. 
 
Direktoratet gjør for øvrig oppmerksom på at foretaket igjen kan søke om sentral 
godkjenning for ansvarsrett når det kan dokumenteres at vilkårene i kapittel 11, og øvrige 
vilkår etter forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26.03.2010 nr. 488 er oppfylt. 
 
Oppsummering: 
Direktoratet for byggkvalitet finner ikke å kunne ta klagen til følge for det påklagede 
godkjenningsområdet.» 
 
 
 
 
Sak 28/22 Klage på vedtak om endring av sentral godkjenning fra                   

Prosjektil AS (klagesaksnr. 22/3546). 

Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle 
sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.  
 
Vedtak:  
  
Klagen tas ikke til følge.  
  
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10.  
  
Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra 
direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:  
 
«Klagen gjelder 
Klagen gjelder avslag på søknad om endring av sentral godkjenning for følgende 
godkjenningsområde: 

• Prosjektering av miljøsanering i tiltaksklasse 3  
 
I klage innsendt 02.05.2022 ble vedtak av 28.04.2022 påklaget av foretaket. Klagen er 
rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  
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Bakgrunn 
Direktoratet for byggkvalitet mottok 17.02.2022 søknad om endring av sentral godkjenning 
for ansvarsrett. 
 
I vedtak datert 28.04.2022 avslo direktoratet søknaden. Følgende godkjenningsområde ble 
ikke innvilget: 

• Prosjektering av miljøsanering i tiltaksklasse 3  
 
Avslaget ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert tilstrekkelig relevant 
utdanning, jf. byggesaksforskriften (SAK10) § 11-3 og 11-5 og tilhørende veiledning.  
Foretaket hadde dermed ikke dokumentert at det hadde kvalifikasjoner som var tilpasset 
godkjenningsområdet det var søkt om, jf. SAK10 § 11-1 andre ledd.  
 
Generelle opplysninger om foretaket 
Prosjektil AS fikk sentral godkjenning første gang 11.10.2011. Foretaket har per dags dato 
sentral godkjenning for følgende godkjenningsområder:  
 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 3 
• Prosjektering av veg, utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 2 
• Prosjektering av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 2 
• Prosjektering av varme- og kuldeinstallasjoner i tiltaksklasse 2  
• Prosjektering av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2 
• Prosjektering av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 3 
• Prosjektering av fjernvarmeanlegg i tiltaksklasse 1 
• Prosjektering av brannalarmanlegg i tiltaksklasse 2 
• Prosjektering av ledesystem i tiltaksklasse 2  
• Overordnet ansvar for uavhengig kontroll i tiltaksklasse 2 
• Uavhengig kontroll av våtrom i tiltaksklasse 1 
• Uavhengig kontroll av lufttetthet i tiltaksklasse 1 
• Uavhengig kontroll av bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 
• Uavhengig kontroll av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2 
• Uavhengig kontroll av geoteknikk i tiltaksklasse 2  

 
Foretaket har ikke hatt sentral godkjenning for det påklagede godkjenningsområdet tidligere.  
 
Foretaket har ifølge Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret 75 inntektsmottakere og ligger i 
Stavanger. Sverre Heskestad er daglig leder. Det er ikke dokumentert utdanning for ham. Det 
er i søknaden vist til utdanning tilhørende Brynhild Kvalvik-Watne. For Kvalvik-Watne er det 
dokumentert at hun oppnådde graden Candidatus scientiarum, studieretning oseanografi, 
hovedfag geofysikk, ved Universitetet i Bergen i 1993, graden Candidatus magisterii ved 
Universitetet i Bergen i 1991, i tillegg til eksamensrettet etterutdanningskurs i geografiske 
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informasjonssystemer/digital kartografi i tiden 9. – 13. desember 1996 og 6. – 11. januar 
1997.   
 
Foretaket har sin virksomhet innen rådgivende ingeniørtjenester med hovedvekt på prosjekt 
og byggeledelse, herunder å delta i selskaper med samme formål. Foretaket er i 
Enhetsregisteret registrert med næringskoden 71.121 Byggeteknisk konsulentvirksomhet.  
 
Saksgang 
17.02.2022 Søknad 
31.03.2022 Foreløpig svarbrev 
06.04.2022 Tilsvar fra foretaket  
28.04.2022 Vedtak om sentral godkjenning (Avslag)  
02.05.2022 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 
 
Foretakets anførsler 
Foretaket anfører i klagen at avslaget må bero på en misforståelse. Videre skriver de at 
Brynhild Kvalvik-Watne har graden cand. scient, eller sivilingeniørgrad, i geofysikk som 
inkluderer miljøfag. Foretaket informerer også at hun gjennom arbeidserfaring og kurs har 
opparbeidet seg kunnskap om bygg fra ulike perioder og at hun er blant de tre tyngste 
konsulentene på miljøkarlegging i Rogaland og Agder. Videre har Kvalvik-Watne gjennomført 
miljøkartleggingskurs i regi av Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) i 2011, og har siden den 
gang kartlagt mange hundre bygg, oppdatert kunnskapen på helse- og miljøfarlige stoff, og 
gjennomført det foretaket henviser til som den tyngste kursingen innen asbestkartlegging 
som finnes i Norge. Foretaket anfører at Kvalvik-Watne er blant de 20 i Norge som har mest 
kunnskap innen asbest-kartlegging i Norge, og informerer om at hun har vært faglig leder 
innen miljøkartlegging i Multiconsult i tiltaksklasse 3. 
 
Foretaket har videre lagt ved en CV tilhørende Kvalvik-Watne, i tillegg til et vedlegg der det 
fremgår at hun i 2014 ble RIF-godkjent rådgiver innen bygge- og anleggsteknikk.  
 
 Det henvises for øvrig til klagen. 
 
Vurdering 
Direktoratet har vurdert klagen og funnet at den ikke kan føre frem hva gjelder sentral 
godkjenning for godkjenningsområdet prosjektering av miljøsanering i tiltaksklasse 3. 
 
I henhold til SAK10 § 11-1 andre ledd og tilhørende veiledning skal foretaket i søknad om 
sentral godkjenning for ansvarsrett dokumentere at faglig ledelse er fast ansatt i foretaket og 
oppfyller krav til relevant utdanning og praksis som er tilpasset det omsøkte 
godkjenningsområdet. Relevant utdanning og praksis for et godkjenningsområde skal som 
utgangspunkt være knyttet til samme person.  
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Prosjektering av miljøsanering i tiltaksklasse 3 
Krav til utdanning 
Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 
prosjekterende i tiltaksklasse 3 er mastergrad i ingeniørutdanning eller arkitektur, 
sivilarkitekt, sivilingeniør, eller tilsvarende grad med 300 studiepoeng, eller tilsvarende, med 
tilhørende åtte års relevant praksis, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. 
Relevant utdanning for dette godkjenningsområdet vil for eksempel være mastergrad innen 
bygg eller anlegg.  
 
Foretaket har som nevnt dokumentert at Brynhild Kvalvik-Watne har oppnådd graden 
Candidatus scientiarum, studieretning oseanografi, hovedfag geofysikk, ved Universitetet i 
Bergen i 1993 og graden Candidatus magisterii ved Universitetet i Bergen i 1991.  
  
Det fremgår av innsendt dokumentasjon at graden candidatus magisterii består av 70 
vekttall, som tilsvarer 210 studiepoeng. Når det gjelder candidatus scientarium er dette et 
studie som bygger på graden cand. mag eller annen tilsvarende utdanning. Det fremgår 
videre av innsendt dokumentasjon at graden cand. scient ved Det matematisk-
naturvitenskapelige fakultet oppnås på grunnlag av hovedoppgave tilsvarende 20 vekttall, og 
hovedfagsgruppen tilsvarende 10 vekttall, til sammen 30 vekttall. Direktoratet finner at 
foretaket har dokumentert utdanning bestående av totalt 100 vekttall, som tilsvarer 300 
studiepoeng, og at kravet til utdanningsnivå således er oppfylt.  
 
I tillegg til å være på nødvendig nivå må også utdanningen være tilstrekkelig relevant for det 
påklagede godkjenningsområdet. Spørsmålet blir derfor om den dokumenterte utdanningen 
er relevant for prosjektering av miljøsanering.  
 
Ved vurderingen av om utdanningen anses som relevant vil fagretning og fagkombinasjon 
være sentralt, jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning. Et avgjørende moment vil være om 
utdanningens innhold og fagretning gjenspeiler det påklagede godkjenningsområdets innhold 
og arbeidsoppgaver.  
 
Fagområdet omfatter kartlegging av farlig avfall ved riving, rehabilitering eller vesentlig 
ombygging av eksisterende byggverk, og på basis av det utarbeide avfallsplan og 
miljøsaneringsbeskrivelse. 
 
Tiltaksklassen for godkjenningsområdet vil være avhengig av vanskelighetsgraden av selve 
kartleggingen av farlig avfall og mengden av rivingsmaterialer byggetiltaket vil generere. 
Prosjektering av miljøsanering i tiltaksklasse 3 omfatter eksempelvis 
prosjektering/kartlegging av rivemasser i bygning med BRA over 2 000 m2 og anlegg eller 
konstruksjoner av tilsvarende størrelse, jf. SAK10 § 13-5 andre ledd bokstav p og tilhørende 
veiledning.  
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For at en utdanning skal anses relevant for prosjektering av miljøsanering er det følgelig 
avgjørende at utdanningen innehar relevante fag for utforming og oppbygning av bygninger 
og anlegg, håndtering av materialer samt miljøsanering, kartlegging og håndtering av farlig 
avfall. Fag knyttet til bygningsteknikk og anleggsteknikk vil kunne være relevante.  
 
Studiet candidatus scientarium er som nevnt et studie som bygger på graden cand. mag eller 
annen tilsvarende utdanning, og oppnås på grunnlag av hovedoppgave innenfor valgt 
hovedfagsstudieretning, i tillegg til eksamener i emner eller spesialpensum. Hovedfaget i 
utdanningen var geofysikk, studieretning oseanografi. Geofysikk er læren om jordens fysikk, 
mens oseanografi retter seg mot havforskning, herunder vannets egenskaper, bevegelse, 
struktur og dynamikk.  
 
Videre fremgår det at graden cand. mag er oppnådd på bakgrunn av emner med til sammen 
70 vekttall. Eksamen i emner tilsvarende 30 vekttall er avlagt ved Det matematisk-
naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen. Eksamen i emner tilsvarende 40 vekttall 
er avlagt ved institusjoner utenfor fakultetet. Det er videre lagt ved karakterutskrifter med 
oversikt over disse emnene fra begge utdanningene som det henvises til i cand.mag-graden. 
Det fremgår av denne dokumentasjonen at 40 vekttall ble oppnådd ved Bergen 
Ingeniørhøgskole ved skolens marinavdeling, studieretning for marin teknologi. Utdanningen 
var følgelig rettet mot marine anlegg og konstruksjoner, og besto av opplæring i blant annet 
statistikk, fysikk/kjemi/miljø, bedriftsutvikling og økonomi, statikk og fasthetslære, teknisk 
varmelære, elektroteknikk, automatiserings- og reguleringsteknikk, dynamikk og 
fluidmekanikk, deskriptiv tegning og tilvirkningsteknologi, data-assistert konstruksjon, 
hydrostatikk og styrkeberegning.  
 
Videre besto utdanningen fra universitetet i Bergen av opplæring i emner som blant annet 
cellebiologi, genetikk og økologi, botanikk, fysisk oseanografi, innføring i marine fag, 
meteorologi, dynamisk oseanografi, turbulens og turbulent diffusjon i havet, fysisk 
oseanografi og polar oseanografi.  
 
Til forskjell fra dette retter eksempelvis sivilingeniørutdanning i bygg eller anlegg seg mot 
byggeprosesser, innvendig og utvendig utforming av bygninger og anlegg, ombygging og 
vedlikehold av bygninger og anlegg, materiallære og materialbruk samt en rekke andre fag 
som gir en helhetlig kunnskap og forståelse for å ivareta ansvaret for fagområdet.  
 
Direktoratet kan ikke se at den dokumenterte utdanningen til Kvalvik-Watne innehar en 
tilstrekkelig faglig bredde og dybde innen bygg- og/eller anleggsfagene, eller at den ivaretar 
grensesnitt til andre fagområder og oppgaver som utføres av andre faggrupper, til at den kan 
anses som tilstrekkelig relevant for det påklagede godkjenningsområdet.  
 
Kravet til utdanning, herunder relevant utdanning, er dermed ikke oppfylt, SAK10 §§ 11-2 og 
11-3 med tilhørende veiledning. 
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Som nevnt informerer foretaket i klagen om at Kvalvik-Watne har en rekke kurs innenfor 
miljøkartlegging og asbestkartlegging, i tillegg til at hun er RIF-godkjent rådgiver innen bygge- 
og anleggsteknikk. Til dette vil direktoratet bemerke at kurs innenfor miljøkartlegging og 
asbestkartlegging gir noe kunnskap innen det påklagede godkjenningsområdet, men ikke nok 
til å kunne si at det gir den tilstrekkelige opplæringen og det teoretiske grunnlaget som 
kreves i henhold til forskriften. Direktoratet vil videre gjøre oppmerksom på at 
byggesaksforskriften stiller krav om formell utdanning. Kompetanse i form av kurs, seminar 
eller andre autorisasjoner i etterkant av utdanning kan derfor i utgangpunktet ikke veie opp 
for manglende formell, relevant utdanning. Dette er også stadfestet av Klagenemnda for 
sentral godkjenning flere ganger, ref. blant annet nemndas saksnummer 70/20, 31/21 og 
50/21. 
 
Krav til praksis 
Som følge av at kravet til utdanning ikke er oppfylt, er det ikke nødvendig å gå detaljert 
igjennom referanseprosjektene for å kunne avgjøre klagen. Direktoratet bemerker likevel 
kort at foretaket har vist til referanseprosjekter tilhørende Kvalvik-Watne som omhandler 
arbeider som omfattes av det påklagede godkjenningsområdet. Relevant praksis vil imidlertid 
si at den bygger på den utdanningen som kreves, og praksis kan ikke veie opp for manglende 
relevant utdanning, jf. SAK10 § 11-3. Direktoratet bemerker samtidig at kravet om at 
utdanningen må være relevant er ment å understreke at foretaket, i tillegg til praksis, må ha 
nødvendig teoretisk kompetanse innenfor sitt fagområde. 
 
Konklusjon 
På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Prosjektil AS verken i søknaden 
eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner til å få 
sentral godkjenning for godkjenningsområdet prosjektering av miljøsanering i tiltaksklasse 3. 
 
Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge. 
 
Direktoratet gjør for øvrig oppmerksom på at foretaket igjen kan søke om sentral 
godkjenning for ansvarsrett når det kan dokumenteres at vilkårene i kapittel 11, og øvrige 
vilkår etter forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26.03.2010 nr. 488 er oppfylt. 
 
Oppsummering: 
Direktoratet for byggkvalitet finner ikke å kunne ta klagen til følge for det påklagede 
godkjenningsområdet.» 
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Sak 29/22 Klage på vedtak om sentral godkjenning fra                       
VA Entreprenør Rørleggern AS (klagesaksnr. 22/3878). 

Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle 
sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.  
 
Vedtak:  
  
Klagen tas ikke til følge.  
  
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10.  
  
Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra 
direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:  
 
«Klagen gjelder 
Klagen gjelder avslag på søknad om sentral godkjenning for følgende godkjenningsområde: 

• Utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 3  
 
I klage innsendt 16.05.2022 ble vedtak av 26.04.2022 påklaget av foretaket ved daglig leder 
Geir Halvor Haugen. Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  
 
Bakgrunn 
Direktoratet for byggkvalitet mottok 01.03.2022 søknad om sentral godkjenning for 
ansvarsrett. 
 
I vedtak datert 26.04.2022 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende godkjenningsområde 
ble innvilget: 

• Utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 2  
 
Følgende godkjenningsområde ble ikke innvilget: 

• Utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 3  
 
Avslaget ble begrunnet med at det ikke var dokumentert tilstrekkelig relevant utdanning, jf. 
byggesaksforskriften (SAK10) §§ 11-3 og 11-5 med tilhørende veiledning.  
 
Direktoratet fant imidlertid grunnlag for å innvilge godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2 da 
det var dokumentert relevant utdanning på lavere nivå.  
 
Generelle opplysninger om foretaket 
VA Entreprenør Rørleggern AS har ikke hatt sentral godkjenning tidligere. Foretaket har ifølge 
Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret to inntektsmottakere og ligger i Skien kommune. Geir 
Halvor Haugen er daglig og faglig leder. Han har mesterbrev i rørleggerfaget fra 2001 samt 
høyere fagskolegrad innen bygg fra 2020.   
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Foretaket har sin virksomhet vann og avløp, rørleggertjenester, og annet som naturlig faller 
inn under dette. Foretaket er i Enhetsregisteret registrert med næringskoden 43.221 
Rørleggerarbeid.  
 
Saksgang 
01.03.2022 Søknad 
07.04.2022 Foreløpig svarbrev  
08.04.2022 Tilsvar fra foretaket 
26.04.2022 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 
16.05.2022 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 
 
Foretakets anførsler 
Foretaket v/Geir Halvor Haugen anfører i klagen at direktoratet har foretatt feil vurdering, og 
at utdanning og praksis skal være dekkende for det påklagede godkjenningsområdet. Det 
vises blant annet til at faglig leder har mer enn 27 års erfaring med vannforsynings- og 
avløpsanlegg som sertifisert ADK rørlegger siden 1996, 12 års erfaring som utførende 
rørlegger, og 15 år som arbeidende anleggsleder for komplette VA-anlegg mot kommuner.  
 
Haugen skriver videre at han har mesterbrev i rørleggerfaget og teknisk fagskole bygg og 
anlegg, da studietilbudet var lagt opp til 60% bygg og 40% anlegg. Det anføres at det ikke er 
riktig at det kun er fagskolegrad innen bygg, når det også var undervisning i anlegg. Det 
nevnes også at dette var det eneste utdanningstilbudet i 2017 som var rettet mot anlegg i 
foretakets nærområde, for de som jobbet fulltid ved siden av studiene.  
 
Videre vises det til at faglig leder har 25 års erfaring med rørinstallasjoner som krever 
tiltaksklasse 3 på grunn av dimensjoner, kompleksitet og vanskelighetsgrad, både som 
utførende og som leder. Det nevnes flere prosjekter blant annet større boligfelter for Skien 
og Porsgrunn kommune og Herøya Industripark.  
 
At relevant utdanning vektlegges mer enn erfaring er for Haugen uforståelig, da det dreier 
seg om sentral godkjenning for utførelse og ikke prosjekterende. Videre anføres det at 
vedtaket etter Haugens mening er feil, da det ikke legger til grunn anleggsdelen av 
utdanningsløpet til fagskolegraden, eller den mangeårige erfaringen han har opparbeidet 
seg.  
 
Det henvises for øvrig til klagen. 
 
Vurdering 
Direktoratet har vurdert klagen og funnet at den ikke kan føre frem hva gjelder sentral 
godkjenning for godkjenningsområdet utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg i 
tiltaksklasse 3. 
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I henhold til SAK10 § 11-1 andre ledd og tilhørende veiledning skal foretaket i søknad om 
sentral godkjenning for ansvarsrett dokumentere at faglig ledelse er fast ansatt i foretaket og 
oppfyller krav til relevant utdanning og praksis som er tilpasset det omsøkte 
godkjenningsområdet. Relevant utdanning og praksis for et godkjenningsområde skal som 
utgangspunkt være knyttet til samme person.  
 
Utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 3  
Krav til utdanning 
Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 
utførende i tiltaksklasse 3 er høyere fagskolegrad eller tilsvarende, med tilhørende åtte års 
relevant praksis, eller ingeniørgrad/bachelorgrad eller tilsvarende, med tilhørende fem års 
relevant praksis, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. Relevant utdanning for 
dette godkjenningsområdet vil for eksempel være fagskoleutdanning og ingeniørutdanning 
innen anlegg med relevante fag innen VA, eller utdanning innen KEM/VVS.   
 
Foretaket har dokumentert at daglig leder har svennebrev og mesterbrev i rørleggerfaget. 
Begge disse utdanningene er relevante for godkjenningsområdet, men oppfyller ikke kravet 
til nødvendig utdanningsnivå for funksjonen utførende i tiltaksklasse 3.  
 
Videre er det også dokumentert at daglig leder har fullført høyere fagskolegrad innen bygg i 
2020. Utdanningen oppfyller kravet til nødvendig utdanningsnivå for det påklagede 
godkjenningsområdet.  
 
I tillegg til å være på nødvendig nivå, må utdanningen også være tilstrekkelig relevant for 
godkjenningsområdet det søkes om. Spørsmålet blir derfor om den dokumenterte 
utdanningen er tilstrekkelig relevant for utførelse av vannforsyning- og avløpsanlegg.  
 
Ved vurderingen av om utdanningen anses som relevant vil fagretning og fagkombinasjon 
være sentralt, jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning. Et avgjørende moment vil være om 
utdanningens innhold og fagretning gjenspeiler det påklagede godkjenningsområdets innhold 
og arbeidsoppgaver. 
 
Godkjenningsområdet omfatter utførelse av vann- og avløpsanlegg samt utførelse av 
overvannssystem, med tilhørende komponenter og utstyr, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd 
bokstav d og tilhørende veiledning. Tiltaksklasse 3 omfatter legging av rør for vann og avløp, 
samt rør for overvann med middels kompleksitet og vanskelighetsgrad, men der mangler 
eller feil kan føre til store konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet, eller stor kompleksitet 
og vanskelighetsgrad. 
 
For at en utdanning skal anses relevant for dette godkjenningsområdet er det følgelig 
avgjørende at utdanningen innehar opplæring knyttet til vann- og avløpsteknikk, herunder 
legging av rør og håndtering av overvann.  
 



 

Side 26 

Når det gjelder den dokumenterte fagskolegraden i bygg, fremgår det av vitnemålet at 
utdanningen innehar opplæring i emner knyttet til blant annet realfaglige redskap, 
yrkesrettet kommunikasjon, LØM-emnet, samordnet byggeprosess, byggesaken, 
konstruksjon bygg med faglig ledelse og drift/produksjon bygg. Utdanningen har også hatt 
opplæring innen emnekode 35TB01Æ, som ifølge studieplanen for bygg fra Fagskolen 
Vestfold og Telemark er bygningsinformasjonsmodellering (BIM) og bygg og anleggsledelse. 
Videre fremgår det av studieplanen at de ovennevnte emnene er bygget opp av flere temaer, 
blant annet matematikk, fysikk, norsk, engelsk, økonomistyring, organisasjon og ledelse, 
markedsføringsledelse, bygg og anleggskonstruksjoner, energi og miljøeffektive bygg og 
anlegg, DOK og DAK, materialteknologi, geomatikk, søknadsprosedyrer, HMS/KS, anbud og 
kontrakt, bygningsfysikk, konstruksjoner i bygg og anlegg, konstruksjoner i tre, anleggsdrift, 
arbeidstikking, bygningsproduksjon og rehabilitering og vedlikehold.  
 
Direktoratet finner at utdanningen innehar noe opplæring i anleggtekniske fag, men at den 
ikke innehar tilstrekkelig faglig bredde og dybde innen fag knyttet til legging av rør og 
håndtering av overvann. Direktoratet finner ikke at den dokumenterte utdanningen 
gjenspeiler det påklagede godkjenningsområdets innhold og arbeidsoppgaver. Utdanningen 
vurderes dermed til å ikke være tilstrekkelig relevant for utførelse av vannforsynings- og 
avløpsanlegg.  
 
Utdanningskravet er dermed ikke oppfylt. 
 
Krav til praksis 
Som følge av at kravet til utdanning ikke er oppfylt, er det ikke nødvendig å gå detaljert 
igjennom referanseprosjektene for å kunne avgjøre klagen. Direktoratet bemerker likevel 
kort at foretaket har vist til referanseprosjekter som omhandler arbeider som omfattes av 
det påklagede godkjenningsområdet, men at det ikke er anledning til å la praksis veie opp for 
manglende relevant utdanning eller manglende utdanningsnivå. Direktoratet bemerker 
samtidig at kravet om at utdanningen må være relevant er ment å understreke at foretaket, i 
tillegg til praksis, må ha nødvendig teoretisk kompetanse innenfor sitt fagområde. 
 
Konklusjon 
På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at VA Entreprenør Rørleggern AS 
verken i søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige 
kvalifikasjoner til å få sentral godkjenning for godkjenningsområdet utførelse av 
vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 3. 
 
Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge. 
 
Direktoratet gjør for øvrig oppmerksom på at foretaket igjen kan søke om sentral 
godkjenning for ansvarsrett når det kan dokumenteres at vilkårene i kapittel 11, og øvrige 
vilkår etter forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26.03.2010 nr. 488 er oppfylt. 
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Oppsummering: 
Direktoratet for byggkvalitet finner ikke å kunne ta klagen til følge for det påklagede 
godkjenningsområdet.» 
 
Klager har i e-post datert 28.09.2022 sendt inn kommentarer til direktoratets saksfremlegg i   
den aktuelle saken. Klagenemnda har tatt med disse i vurderingen, men kan ikke se at   
de har avgjørende betydning for resultatet i saken.  
 
 
 
 
Sak 30/22 Klage på vedtak om fornyelse av sentral godkjenning fra                     

JHS Construction AS (klagesaksnr. 22/1132). 

Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle 
sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.  
 
Vedtak:  
  
Klagen tas ikke til følge.  
  
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10.  
  
Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra 
direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:  
 
«Klagen gjelder 
Klagen gjelder avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning for følgende 
godkjenningsområde: 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 3  
 
I brev datert 23.05.2022 ble vedtak av 03.05.2022 påklaget av foretaket ved daglig leder Jan 
Heide Sigurdsen. Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  
 
Bakgrunn 
Direktoratet for byggkvalitet mottok 02.02.2022 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 
for ansvarsrett. 
 
I vedtak datert 03.05.2022 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende godkjenningsområde 
ble innvilget: 

• Utførelse av montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 
3 

 
Følgende godkjenningsområde ble ikke innvilget: 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 3  
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Avslaget ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert tilstrekkelig relevant 
utdanning, jf. byggesaksforskriften (SAK10) §§ 11-3 og 11-5 med tilhørende veiledning.  
 
Foretaket hadde dermed ikke dokumentert at det hadde kvalifikasjoner som var tilpasset 
godkjenningsområdet det var søkt om, jf. SAK10 § 11-1 andre ledd.  
 
Generelle opplysninger om foretaket 
JHS Construction AS fikk sentral godkjenning første gang 13.02.2019. I perioden 13.02.2019 – 
13.02.2022 hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdene prosjektering av 
konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 3 og utførelse av montering av bærende metall- eller 
betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 3.  
 
Foretaket har ifølge Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret 23 inntektsmottakere og ligger i 
Larvik. Jan Heide Sigurdsen er daglig leder. Han er utdannet sivilingeniør fra Norges Tekniske 
Høgskole, fakultetet for maskinteknikk, fra 1993.  
 
Foretaket har sin virksomhet kjøp, salg og utvikling av utstyr, produksjon og montasje av 
utstyr, totalentrepriser innen industri, offshore, skip, bygg og anlegg og det som faller inn 
under dette. Foretaket er i Enhetsregisteret registrert med næringskoden 25.620 Bearbeiding 
av metaller.  
 
Saksgang 
02.02.2022 Søknad 
03.05.2022 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 
23.05.2022 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 
 
Foretakets anførsler 
Foretaket v/Sigurdsen skriver innledningsvis i klagen at de har inntrykk av at begrunnelsen 
for avslaget enten beror på en misforståelse eller manglende tilgjengelig dokumentasjon. 
Foretaket ønsker derfor at søknaden tas opp til ny vurdering og at de får anledning til å 
supplere med eventuelt manglende informasjon og dokumentasjon dersom det er behov for 
det. Foretaket skriver videre at de synes det er vanskelig å forstå argumentet med at 
utdanning innen bygg er mer relevant enn utdanning innen maskin, basert på Sigurdsens 
bakgrunn og erfaring. I den forbindelse vises det til at Sigurdsens masterutdanning innen 
maskinfaget ble avsluttet i 1991 og at tilleggsutdanning med supplerende fag ble avsluttet i 
1993, med blant annet konstruksjonslære som omfattet grunnleggende utdanning innen 
betongprosjektering, lastberegninger og konstruksjonssikkerhet.  
 
Videre anføres det at Sigurdsen gjennom de prosjekter og oppgaver han har arbeidet med, 
har tilegnet seg en bred kompetanse innen relevante fagområder. Det informeres om at han 
siden slutten av 90-tallet har jobbet med en rekke større prosjekter med komplekse 
konstruksjoner innen tiltaksklasse 3, herunder brukonstruksjoner, stålbygg og marine 
konstruksjoner. Han har i de fleste prosjektene hatt prosjekteringsansvaret, og har også selv 
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utført både globale og detaljerte statiske beregningsarbeider for stålkonstruksjoner, 
herunder lastberegninger og pålitelighetsberegninger. Videre informeres det om at han ikke 
har særlig erfaring med beregning av betongkonstruksjoner, men at han likevel er godt kjent 
med relevante standarder for samtlige disipliner. Det informeres også om at en av 
hovedoppgavene som prosjekteringsansvarlig er at man til enhver tid må sikre at krav i alle 
gjeldende standarder, forskrifter og øvrige spesifikasjoner ivaretas.  
 
Som en kommentar til maskinutdanningen så mener Sigurdsen at utdanningen er relevant på 
flere områder i forhold til konstruksjonssikkerhet. Blant annet når det gjelder dynamiske 
analyser og utmattingsproblematikk så anfører Sigurdsen at maskinfaget gir en bedre 
utdypning enn det byggfagene gjør. Videre nevnes det at statikk og fasthetslære, som er 
grunnleggende for konstruksjonssikkerhet, også er en del av maskinutdanningen.  
 
Avslutningsvis anføres det at det man lærer på skolen kun er et teoretisk grunnlag for å 
komme inn i arbeidslivet, og at den virkelige utdanningen oppnås gjennom de erfaringer man 
tilegner seg gjennom mange års praksis. 
 
Det henvises for øvrig til klagen. 
 
Vurdering 
Direktoratet har vurdert klagen og funnet at den ikke kan føre frem hva gjelder sentral 
godkjenning for godkjenningsområdet prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 
3.  
 
I henhold til SAK10 § 11-1 andre ledd og tilhørende veiledning skal foretaket i søknad om 
sentral godkjenning for ansvarsrett dokumentere at faglig ledelse er fast ansatt i foretaket og 
oppfyller krav til relevant utdanning og praksis som er tilpasset det omsøkte 
godkjenningsområdet. Relevant utdanning og praksis for et godkjenningsområde skal som 
utgangspunkt være knyttet til samme person. 
 
Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 3  
Krav til utdanning 
Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 
prosjekterende i tiltaksklasse 3 er sivilingeniør, mastergrad eller tilsvarende, med tilhørende 
åtte års relevant praksis, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. Relevant 
utdanning for dette godkjenningsområdet vil for eksempel være sivilingeniørutdanning innen 
bygg.  
 
Foretaket har dokumentert at daglig leder har sivilingeniørutdanning innen maskinteknikk. 
Denne utdanningen oppfyller kravet til nødvendig utdanningsnivå for funksjonen 
prosjekterende i tiltaksklasse 3. I tillegg til å være på nødvendig nivå, må utdanningen også 
være tilstrekkelig relevant for det påklagede godkjenningsområdet. Spørsmålet blir derfor 
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om sivilingeniørutdanning innen maskinteknikk er tilstrekkelig relevant for prosjektering av 
konstruksjonssikkerhet.  
 
Ved vurderingen av om utdanningen anses som relevant vil fagretning og fagkombinasjon 
være sentralt, jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning. Et avgjørende moment vil være om 
utdanningens innhold og fagretning gjenspeiler det påklagede godkjenningsområdets innhold 
og arbeidsoppgaver. 
 
Godkjenningsområdet omfatter prosjektering av byggverkets totale stabilitet under 
oppføring og i bruk, og dimensjonering av bærende elementer, herunder fundamenter, 
vegger, søyler, dekker og takkonstruksjoner. Bæresystem skal dimensjoneres for standard 
laster, naturpåkjenninger og ulykkeslaster. Godkjenningsområdet omfatter også utarbeidelse 
av eventuelle utredninger vedrørende behov for sikringstiltak ved oppføring og ved bruk av 
tiltaket samt prosjektering av riving, jf. SAK10 § 13-5 andre ledd bokstav f og tilhørende 
veiledning. 
 
For at en utdanning skal anses relevant for prosjektering av konstruksjonssikkerhet er det 
avgjørende at utdanningen innehar relevante fag for byggteknikk og at utdanningen gir et 
bredt nok grunnlag med tanke på konstruksjonsforståelse, herunder opplæring i 
dimensjonering og ulike typer konstruksjoner.  
 
Sivilingeniørutdanningen innen maskinteknikk gir i hovedsak maskinteknisk kompetanse, og 
direktoratet kan ikke se at utdanningen innehar en tilstrekkelig faglig bredde og dybde 
innenfor byggfagene til at den kan anses tilstrekkelig relevant for prosjektering av 
konstruksjonssikkerhet. Direktoratet finner derfor ikke at utdanningen gjenspeiler hele det 
påklagede godkjenningsområdets innhold og arbeidsoppgaver. Klagenemnda for sentral 
godkjenning har flere ganger stadfestet lignende relevansvurdering av utdanning innen 
maskinteknikk, jf. blant annet nemndssak 127/17, 67/19 og 49/20.  
 
Foretaket har også dokumentert at Sigurdsen har fullført flere eksamener i frivillige fag ved 
Norges Tekniske Høgskole, deriblant eksamen i faget konstruksjonslære, grunnkurs i 1993.  
 
Til dette vil direktoratet bemerke at dette faget gir noe kunnskap innen det påklagede 
godkjenningsområdet, men ikke nok til å kunne si at det gir den tilstrekkelige opplæringen og 
det teoretiske grunnlaget som kreves i henhold til forskriften.  
 
Utdanningskravet er dermed ikke oppfylt. 
 
Krav til praksis 
Som følge av at kravet til utdanning ikke er oppfylt, er det ikke nødvendig å gå detaljert 
igjennom referanseprosjektene for å kunne avgjøre klagen. Direktoratet bemerker likevel 
kort at foretaket har vist til referanseprosjekter som omhandler arbeider som omfattes av 
det påklagede godkjenningsområdet. Relevant praksis vil imidlertid si at den bygger på den 
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utdanningen som kreves, og praksis kan ikke veie opp for manglende relevant utdanning, jf. 
SAK10 § 11-3. Direktoratet bemerker samtidig at kravet om at utdanningen må være relevant 
er ment å understreke at foretaket, i tillegg til praksis, må ha nødvendig teoretisk 
kompetanse innenfor sitt fagområde. 
 
Forholdet til tidligere godkjenning 
Direktoratet har merket seg at foretaket har hatt godkjenning for dette 
godkjenningsområdet tidligere. Sentral godkjenning fornyes dersom foretaket dokumenterer 
at det tilfredsstiller kravene som gjelder på fornyelsestidspunktet. Direktoratet kan foreta en 
ny vurdering, men legger vekt på tidligere mottatt dokumentasjon, jf. SAK10 § 13-4 tredje 
ledd. Det vises i den forbindelse til utdanningsvurderingen ovenfor.   
 
Konklusjon 
På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at JHS Construction AS verken i 
søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner 
til å få sentral godkjenning for godkjenningsområdet prosjektering av konstruksjonssikkerhet 
i tiltaksklasse 3. 
 
Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge. 
 
Direktoratet gjør for øvrig oppmerksom på at foretaket igjen kan søke om sentral 
godkjenning for ansvarsrett når det kan dokumenteres at vilkårene i kapittel 11, og øvrige 
vilkår etter forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26.03.2010 nr. 488 er oppfylt. 
 
Oppsummering: 
Direktoratet for byggkvalitet finner ikke å kunne ta klagen til følge for det påklagede 
godkjenningsområdet.» 
 
 
 
Sak 31/22 Klage på vedtak om sentral godkjenning fra                     

Tømmermester Kjetil Eriksen AS (klagesaksnr. 22/4178). 

Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle 
sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.  
 
Vedtak:  
  
Klagen tas ikke til følge.  
  
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10.  
  
Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra 
direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:  
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«Klagen gjelder 
Klagen gjelder avslag på søknad om sentral godkjenning for følgende godkjenningsområde: 

• Utførelse av montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning i tiltaksklasse 2  
 
I klage innsendt 31.05.2022 ble vedtak av 30.05.2022 påklaget av foretaket. Klagen er 
rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  
 
Bakgrunn 
Direktoratet for byggkvalitet mottok 08.03.2022 søknad om sentral godkjenning for 
ansvarsrett. 
 
I vedtak datert 30.05.2022 avslo direktoratet søknaden. Følgende godkjenningsområder ble 
ikke innvilget: 

• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 
• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 
• Utførelse av montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning i tiltaksklasse 2 
• Utførelse av taktekkingsarbeid i tiltaksklasse 1 
• Utførelse av arbeid på bevaringsverdige byggverk i tiltaksklasse 2  
• Uavhengig kontrollerende av våtrom i tiltaksklasse 1  

 
Avslaget ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert at kravet til fast ansatt 
faglig ledelse var oppfylt, jf. byggesaksforskriften (SAK10) § 11-1 andre ledd. Foretaket hadde 
heller ikke dokumentert en organisasjonsplan som viser foretakets organisasjonsstruktur, 
herunder overordnet ansvars- og myndighetsfordeling, jf. SAK10 § 1-2.  
 
For godkjenningsområdet utførelse av montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning i 
tiltaksklasse 2 var avslaget også begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert 
tilstrekkelig praksislengde, jf. SAK10 § 11-3.  
 
Godkjenningsområder innvilget i klagesaksomgangen 
Direktoratet tar klagen til følge når det gjelder følgende godkjenningsområder:  

• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 
• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 
• Utførelse av montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning i tiltaksklasse 1 
• Utførelse av taktekkingsarbeid i tiltaksklasse 1 
• Utførelse av arbeid på bevaringsverdige byggverk i tiltaksklasse 2  
• Uavhengig kontrollerende av våtrom i tiltaksklasse 1  

 
Det vil si at foretaket har fått innvilget disse godkjenningsområdene. Det ble ved avgjørelsen 
sett hen at foretaket i klagesaksomgangen har dokumentert at kravet til fast ansatt faglig 
ledelse er oppfylt.  
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Generelle opplysninger om foretaket 
Tømmermester Kjetil Eriksen AS fikk sentral godkjenning første gang 23.06.1998. I perioden 
22.05.2018 – 22.05.2021 hadde foretaket sentral godkjenning for følgende 
godkjenningsområder:  

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 
• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 
• Utførelse av arbeid på bevaringsverdige byggverk i tiltaksklasse 2 
• Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 1  

 
Foretaket har ifølge Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret 22 inntektsmottakere og ligger i 
Oslo kommune. Kjetil Eriksen er daglig leder. Han har fagbrev i forskalingssnekkerfaget fra 
1982, svennebrev i tømrerfaget fra 1987 og mestebrev i tømrerfaget fra 1990. Det er videre 
dokumentert mesterbrev i tømrerfaget fra 2016 tilhørende Mats Eriksen og mesterbrev i 
tømrerfaget fra 1999 tilhørende Espen Kronlund.  
 
Foretaket har sin virksomhet innen entreprenørvirksomhet innen bygg og anlegg og dertil 
hørende for å fremme selskapet økonomisk. Foretaket er i Enhetsregisteret registrert med 
næringskoden 41.200 Oppføring av bygninger.  
 
Saksgang 
08.03.2022 Søknad 
26.04.2022 Foreløpig svarbrev 
30.05.2022 Vedtak om sentral godkjenning (Avslag)  
31.05.2022 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 
29.08.2022 Brev til foretaket med forespørsel om ytterligere dokumentasjon i klagesak  
29.08.2022 Tilsvar fra foretaket  
 
Foretakets anførsler 
Foretaket skriver i klagen at det i forkant av søknaden ble avklart at man ville finne 
nødvendig dokumentasjon i tidligere søknader, og at det derfor kun var krav om fornyet 
dokumentasjon på de områdene som omsøkes.  
 
Videre informerte foretaket om at de hadde hatt godkjenning fra ordningen ble opprettet, 
men at de ved en glipp ikke fikk fornyet denne før utløpet av godkjenningsperioden. 
Foretaket skriver også at de kan sende inn dokumentasjonen på nytt, men at de finner det 
noe underlig da det ikke er endringer i foretakets eierskap eller ledelse.  
 
I tillegg til klagebrevet er det også lagt ved en firmaattest og en organisasjonsplan.  
 
Det henvises for øvrig til klagen. 
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Vurdering 
Direktoratet har vurdert klagen og funnet at den ikke kan føre frem hva gjelder sentral 
godkjenning for godkjenningsområdet utførelse av montering av glasskonstruksjoner og 
fasadekledning i tiltaksklasse 2. 
 
I henhold til SAK10 § 11-1 andre ledd og tilhørende veiledning skal foretaket i søknad om 
sentral godkjenning for ansvarsrett dokumentere at faglig ledelse er fast ansatt i foretaket og 
oppfyller krav til relevant utdanning og praksis som er tilpasset det omsøkte 
godkjenningsområdet. Relevant utdanning og praksis for et godkjenningsområde skal som 
utgangspunkt være knyttet til samme person.  
 
Kravet til fast ansettelse  
Det er et vilkår for å kunne få innvilget sentral godkjenning at foretakets faglige ledelse 
er fast ansatt i foretaket. Dette kreves for å sikre at den faglige ledelsen har nødvendig 
formell og reell innflytelse. Den faglige ledelsen må ha en ansettelsesprosent som sikrer at 
den ansatte har tid til i tilstrekkelig grad å kunne følge opp at kravene i plan- og 
bygningsloven ivaretas. Kravet om kvalifikasjoner og fast ansettelse av faglig ledelse i § 11-1 
må ses i sammenheng med definisjonen av faglig ledelse i § 1-2 bokstav e. 
 
Foretaket sendte i søknadsomgangen inn dokumentasjon som ikke viste ansettelsesprosent 
for faglig ledelse. Direktoratet ba derfor i brev datert 26.04.2022 blant annet om 
dokumentasjon på at faglig ledelse var fast ansatt i foretaket med en tilstrekkelig 
ansettelsesprosent. Foretaket besvarte ikke denne henvendelsen. Foretaket hadde derfor 
ikke synliggjort at den faglige ledelsen har tilstrekkelig tilknytning og reell innflytelse over 
arbeidene til å kunne ivareta kravene i plan- og bygningsloven, og fikk dermed avslag på 
søknaden i sin helhet.  
 
I klagesaksomgangen la foretaket ved en firmaattest der det fremgår at Kjetil Eriksen er 
foretakets daglige leder, Espen Kronlund er styrets leder, og at Kjetil Eriksen og Mats Eriksen 
er styremedlemmer. Det var heller ikke denne gangen dokumentert ansettelsesprosent for 
faglig ledelse. Direktoratet ba derfor i brev datert 29.08.2022 om dokumentasjon på at faglig 
ledelse var fast ansatt i foretaket med en tilstrekkelig ansettelsesprosent.  
 
Foretaket besvarte henvendelsen samme dag og viste til at både Kjetil Eriksen, Espen 
Kronlund og Mats Eriksen alle er ansatt i 100% stilling i foretaket. Kjetil Eriksen har vært 
ansatt i foretaket siden oppstart, Espen Kronlund har vært ansatt siden 1998 og Mats Eriksen 
har vært ansatt i foretaket siden 2009.  
 
Kravet til fast ansettelse er dermed oppfylt.  
 
Det bemerkes også at foretaket i klagesaksomgangen har vist til en tilfredsstillende 
organisasjonsplan som viser foretakets organisasjonsstruktur i henhold til SAK10 § 1-2 
bokstav f. 
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Utførelse av montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning i tiltaksklasse 2  
Krav til utdanning 
Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 
utførende i tiltaksklasse 2 er mesterbrev eller tilsvarende, med tilhørende tre års relevant 
praksis, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. Relevant utdanning for dette 
godkjenningsområdet vil for eksempel være mesterbrev i tømrerfaget eller teknisk fagskole 
med linjefag bygg.  
 
Foretaket har vist til at daglig leder Kjetil Eriksen har mesterbrev i tømrerfaget fra 1990. Det 
er videre dokumentert mesterbrev i tømrerfaget fra 2016 tilhørende Mats Eriksen og 
mesterbrev i tømrerfaget fra 1999 tilhørende Espen Kronlund. Denne utdanningen er som 
nevnt relevant for det påklagede godkjenningsområdet og oppfyller kravet til nødvendig 
utdanningsnivå.  
 
Utdanningskravet er dermed oppfylt.  
 
Krav til praksis 
Fagområdet omfatter montering av glasskonstruksjon og fasadekledning på byggverk, 
inkludert montering av beslag, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav j og tilhørende veiledning.  
 
Eksempler på montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning i tiltaksklasse 2 kan være: 

• montering av store vinduskonstruksjoner, 
• montering av glass som bærende konstruksjon, 
• glasstakkonstruksjon inntil 10 m spennvidde, 
• krevende montering av fasadekledning på byggverk inntil 5 etasjer, avgrenset av 

tiltaksklasse 1 som omfatter fasadekledning av byggverk inntil tre etasjer, 
• store skilt og reklameinnretninger montert på vegger eller frittstående på terreng. 

 
Foretaket må som nevnt dokumentere minimum tre års relevant praksis med 
godkjenningsområdet, for å oppfylle kravet til praksislengde, jf. SAK10 § 11-3.  
 
Foretaket har i søknaden vist til to referanseprosjekter fra 2020 og 2021. Prosjektet fra 2020 
beskriver montering av kledning og glassfasader i forbindelse med oppføring av 
tomannsbolig. Prosjektet fra 2021 beskriver montering av dører og vinduer i fasader samt 
stående kledning på bygning over to etasjer.  
 
Foretaket har i søknaden vist til to referanseprosjekter fra 2020 og 2021. I søknadsomgangen 
ble prosjektet fra 2021 vurdert som relevant praksis for godkjenningsområdet i tiltaksklasse 
2, mens prosjektet fra 2020 ble vurdert til å omfattes av godkjenningsområdet i tiltaksklasse 
1. Etter en ny gjennomgang av referanseprosjektene vurderer direktoratet at ingen av de 
innsendte referanseprosjektene vurderes til å omfattes av tiltaksklasse 2, men at de ut fra 
foretakets beskrivelse er relevant for godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1.  
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Direktoratet informerte foretaket om dette i brev av 29.08.2022, og etterspurte flere 
referanseprosjekter som dokumenterte nødvendig praksis med godkjenningsområdet 
utførelse av montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning i tiltaksklasse 2. Foretaket 
besvarte henvendelsen og skrev at det var uproblematisk om dette godkjenningsområdet 
heller ble innvilget i tiltaksklasse 1, men informerte om at de hender at de får forespørsel om 
delentrepriser på større vindusjobber som kan havne i tiltaksklasse 2. De viser i denne 
sammenheng til et prosjekt ved navn Kristian Ottosens hus hvor det informeres om at dette 
inngikk i montering av trekonstruksjoner og tømrerarbeid. Videre er det lagt ved en 
gjennomføringsplan der det fremgår at foretaket i prosjektet hadde ansvarsrett for 
tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2. Uten nærmere beskrivelse 
av hva foretaket har utført innen fagområdet montering av glasskonstruksjoner og 
fasadekledning kan ikke direktoratet vurdere prosjektet som relevant for det påklagede 
godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2.  
 
På bakgrunn av det ovennevnte finner ikke direktoratet at foretaket har vist til relevant 
praksis for godkjenningsområdet utførelse av montering av glasskonstruksjoner og 
fasadekledning i tiltaksklasse 2.   
 
Kravet til praksis er dermed ikke oppfylt.   
 
Direktoratet har i klagesaksomgangen funnet grunnlag for å innvilge godkjenningsområdet i 
tiltaksklasse 1.  
 
Konklusjon 
På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Tømmermester Kjetil Eriksen AS 
verken i søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige 
kvalifikasjoner til å få sentral godkjenning for godkjenningsområdet utførelse av montering 
av glasskonstruksjoner og fasadekledning i tiltaksklasse 2.  
 
Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge. 
 
Direktoratet gjør for øvrig oppmerksom på at foretaket igjen kan søke om sentral 
godkjenning for ansvarsrett når det kan dokumenteres at vilkårene i kapittel 11, og øvrige 
vilkår etter forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26.03.2010 nr. 488 er oppfylt. 
 
Oppsummering: 
Direktoratet for byggkvalitet finner ikke å kunne ta klagen til følge for det påklagede 
godkjenningsområdet.» 
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Sak 32/22 Klage på vedtak om sentral godkjenning fra                       
Aktiv Hus Design AS (klagesaksnr. 22/4530). 

Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle 
sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.  
 
Vedtak:  
  
Klagen tas ikke til følge.  
  
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10.  
  
Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra 
direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:  
 
«Klagen gjelder 
Klagen gjelder avslag på søknad om sentral godkjenning for følgende godkjenningsområder: 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 
• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1  

 
I brev datert 15.06.2022 ble vedtak av 13.06.2022 påklaget av foretaket ved Roar Sand. 
Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  
 
Bakgrunn 
Direktoratet for byggkvalitet mottok 16.03.2022 søknad om sentral godkjenning for 
ansvarsrett. 
 
I vedtak datert 13.06.2022 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende godkjenningsområde 
ble innvilget: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1  
 
Direktoratet bemerker kort at godkjenningen for ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 synes å være 
gitt uten at byggesaksforskriftens (SAK10) krav til relevant utdanning på nødvendig nivå er 
oppfylt. Dette vil bli fulgt opp i etterkant av klagesaken. 
 
Følgende godkjenningsområde ble ikke innvilget: 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 
• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1  

 
Avslaget for begge godkjenningsområdene var begrunnet med at foretaket ikke hadde 
dokumentert tilstrekkelig relevant utdanning, jf. SAK10 §§ 11-3 og 11-5 med tilhørende 
veiledning.  
 
Foretaket hadde dermed ikke dokumentert at det hadde kvalifikasjoner som var tilpasset 
godkjenningsområdene det var søkt om, jf. SAK10 § 11-1 andre ledd.  
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Generelle opplysninger om foretaket 
Aktiv Hus Design AS har ikke hatt sentral godkjenning tidligere.  
 
Foretaket har ifølge Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret 5 inntektsmottakere og ligger i 
Trondheim. Roar Sand er daglig leder. For Sand er det dokumentert to-årig teknisk fagskole 
innen bilteknikk fra 1996 i tillegg til utdanning som teknisk tegner fra 2014, samt flere 
kursbevis.  
 
Foretaket har sin virksomhet innen rådgivning og salg av tjenester innenfor strategi, finans og 
fast eiendom, investeringer i eiendom, samt det som naturlig står i forbindelse med dette. 
Foretaket er i Enhetsregisteret registrert med næringskoden 70.220 Bedriftsrådgivning og 
annen administrativ rådgivning.  
 
Saksgang 
16.03.2022 Søknad 
30.05.2022 Foreløpig svarbrev  
02.06.2022 Tilsvar fra foretaket  
13.06.2022 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 
15.06.2022 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 
 
Foretakets anførsler 
Foretaket v/Roar Sand skriver i klagen at han mener han har relevant utdanning og lang 
praksis. I klagen har han videre sammenlignet fagskoleutdanning innen bygg med 
utdanningen som han selv har. Sand anfører på bakgrunn av dette at han har vært gjennom 
de samme fagene, i tillegg til at han har fordypning i hvert enkelt fag som konstruksjonslære, 
materiallære og byggeteknikk via utdanningen som teknisk tegner. Han viser også til at han 
har hatt opplæring i faget mekanikk på fagskolen, som går direkte på beregninger av 
konstruksjoner. Det er også vedlagt en fremdriftsplan for byggutdanning ved fagskolen i 
Troms, i tillegg til fagplaner fra hans egen utdanning fra teknisk fagskole, billinje samt teknisk 
tegner fra NKI. Sand anfører videre at han har mer og bredere fagkunnskap innen 
materiallære, byggeteknikk, mekanikk, 3D-modellering og konstruksjonsteknikk enn de som 
har hatt byggfag.  
 
Sand anmoder også om at hans realkompetanse og praksis må tas i betraktning. I den 
forbindelse viser han til at han i tre og et halvt år har jobbet for Hus og Hytteplan AS, som er 
en ingeniørbedrift som har levert arbeidstegninger til flere andre foretak, med beregninger 
på bjelkelagstegninger, takplan, søyler og dragere. Videre viser han til en rekke andre 
arbeidsforhold, og nevner at han har syv års praksis innen fagfeltet. Sand skriver også at han 
har mange godkjente hus og hytter som er bygd gjennom årene, og at han har hatt 
praksisplasser hos seg for sivilarkiteter som trenger opplæring i byggeteknikk og 
konstruksjonslære. Sand anfører at han egentlig skulle hatt godkjenning i tiltaksklasse 2 på 
bakgrunn av sin utdanning og erfaring.  
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I klagen er det også sitert fra SAK10 § 11-3 første ledd med tilhørende veiledning, og vist til at 
den sentrale godkjenningsordningen ikke regulerer spesifikke fag eller utdanninger, og at 
flere typer utdanninger dermed kan være dekkende for å ivareta kvalifikasjonskravene. Det 
er også vist til at byggesaksforskriften stiller krav om relevant utdanning som beror på en 
vurdering av innholdet i fagplanen.  
 
Avslutningsvis skriver Sand at han driver et foretak som har alt på stell med HMS, KS og 
økonomistyring, i tillegg til at han har kurs i Holte byggsøk. Han håper at direktoratet, på 
bakgrunn av redegjørelsen han har kommet med, finner han kvalifisert for å stå for egne 
teninger med prosjektering av arkitektur da han selv mener han har relevant utdanning.  
 
Det henvises for øvrig til klagen. 
 
Vurdering 
Direktoratet har vurdert klagen og funnet at den ikke kan føre frem hva gjelder sentral 
godkjenning for godkjenningsområdene prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 og 
prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1. 
 
I henhold til SAK10 § 11-1 andre ledd og tilhørende veiledning skal foretaket i søknad om 
sentral godkjenning for ansvarsrett dokumentere at faglig ledelse er fast ansatt i foretaket og 
oppfyller krav til relevant utdanning og praksis som er tilpasset det omsøkte 
godkjenningsområdet. Relevant utdanning og praksis for et godkjenningsområde skal som 
utgangspunkt være knyttet til samme person.  
 
Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1  
Krav til utdanning 
Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 
prosjekterende i tiltaksklasse 1 er mesterbrev, høyere fagskolegrad eller tilsvarende, med 
tilhørende fire års relevant praksis, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. 
Relevant utdanning for dette godkjenningsområdet vil for eksempel være mesterbrev som 
tømrer, eller høyere fagskolegrad eller bachelorgrad innen bygg med relevante fag innen 
arkitektur.  
 
Foretaket har dokumentert at Roar Sand har fullført to-årig teknisk fagskole, linje for bil, fra 
1996, i tillegg til utdanning som teknisk tegner fra NKI Fagskoler fra 2014.  
 
Høyere fagskolegrad oppfyller følgelig kravet til utdanningsnivå for området.  
 
I tillegg til å være på nødvendig nivå, må utdanningen også være tilstrekkelig relevant for 
godkjenningsområdet det søkes om. Spørsmålet blir derfor om den dokumenterte 
fagskolegraden er tilstrekkelig relevant for prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1.  
 



 

Side 40 

Ved vurderingen av om utdanningen anses som relevant vil fagretning og fagkombinasjon 
være sentralt, jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning. Et avgjørende moment vil være om 
utdanningens innhold og fagretning gjenspeiler det påklagede godkjenningsområdets innhold 
og arbeidsoppgaver. 
 
Arkitekturprosjektering av bygninger, anlegg eller konstruksjoner omfatter arkitektonisk 
utforming av nytt eller endring av eksisterende tiltak, hvor krav til visuelle kvaliteter, 
funksjonelle og miljømessige forhold, samt byggverkets kompleksitet og/eller 
tilpasningsbehov til omgivelser er avgjørende for fastsettelse av tiltaksklasse.  
 
Oppgaven omfatter også utarbeidelse av situasjonsplan med plassering av tiltaket på tomta, 
og prosjektering av utomhusarealer herunder veg og parkeringsplass, samt universell 
utforming (UU) av utomhusområder og planløsning i bygget, jf. SAK10 § 13-5 andre ledd 
bokstav a med tilhørende veiledning.  
 
Godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1 omfatter arkitektonisk utforming av nytt eller endring 
av eksisterende tiltak med liten vanskelighetsgrad eller kompleksitet. Gjelder bygninger inntil 
500 m2 BRA, og større industri eller lagerbygg med enkel planløsning. Godkjenningsområdet 
omfatter også endringer i eksisterende byggverk der byggverket i seg selv ikke representerer 
stor arkitektonisk verdi.  
 
Eksempler på arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 1 kan være:  

• enebolig, tomannsbolig og lignende mindre bygninger 
• endringer i eksisterende byggverk med små følger for arkitektonisk utforming,  
• utendørstribuner, små bruer og tårn.  

 
Ved vurderingen av om en utdanning anses relevant for prosjektering av arkitektur i 
tiltaksklasse 1, vil det være avgjørende hvorvidt utdanningen innehar elementer knyttet til 
både funksjon og design, herunder estetisk planlegging og utforming. 
 
Teknisk fagskole med linjefag bil, gir i hovedsak bilteknisk kompetanse, og direktoratet kan 
ikke se at utdanningen innehar faglig bredde og dybde innenfor byggfagene, og den kan 
derfor ikke anses tilstrekkelig relevant for prosjektering av arkitektur. Direktoratet finner 
derfor ikke at utdanningen gjenspeiler det påklagede godkjenningsområdets innhold og 
arbeidsoppgaver.  
 
Foretaket har også dokumentert utdanning som teknisk tegner fra NKI Fagskoler fra 2014. 
Dersom utdanningen skal kunne vurderes tilsvarende fagskoleutdanning må den være 
godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). Utdanningen som teknisk 
tegner er ikke akkreditert som et fagskoletilbud, og utdanningen kan derfor ikke vurderes 
tilsvarende verken høyere eller lavere fagskolegrad.   
 



 

Side 41 

Direktoratet har imidlertid sammenlignet den dokumenterte utdanningen med tilsvarende 
utdanninger som teknisk tegner fra både NKI og andre utdanningsinstitusjoner, og finner at 
utdanningen vurderes tilsvarende nivå a, som er fag-/svennebrev eller tilsvarende. 
Utdanningen som teknisk tegner oppfyller dermed ikke kravet til nødvendig utdanningsnivå 
for de påklagede godkjenningsområdene.  
 
Da den dokumenterte utdanningen som tekniske tegner ikke oppfyller kravet til 
utdanningsnivå, er det ikke utdanningens relevans avgjørende for klagen. Direktoratet 
bemerker allikevel at utdanning som teknisk tegner tradisjonelt har rettet seg mot å lage 
tekniske arbeidstegninger for bygg, maskiner og anleggsprosjekter eller kart, illustrasjoner og 
3D-modeller. Disse utarbeides normalt etter informasjon fra fagspesialister som for eksempel 
ingeniører og arkitekter. Utdanning som arkitekt retter seg til forskjell fra dette, mot evnen til 
å vurdere design og arkitektur i et samfunnsperspektiv, hvor planlegging av bygninger, 
byggeteknikk, utseende, miljø og kultur står sentralt.  
 
Etter direktoratets vurdering innehar ikke utdanningen som teknisk tegner tilstrekkelig faglig 
bredde og dybde til å gjenspeile det påklagede godkjenningsområdets innhold og 
arbeidsoppgaver. Klagenemnda for sentral godkjenning har tidligere stadfestet lignende 
relevansvurdering av utdanning som teknisk tegner, jf. blant annet nemndssak 120/18, 
85/19, 49/21 og 4/22.  
 
Utdanningskravet er dermed ikke oppfylt. 
 
Krav til praksis 
Som følge av at kravet til utdanning ikke er oppfylt, er det ikke nødvendig å gå detaljert 
igjennom referanseprosjektene for å kunne avgjøre klagen. Direktoratet bemerker likevel 
kort at foretaket har vist til noen referanseprosjekter som omhandler arbeider som omfattes 
av det påklagede godkjenningsområdet. Flere av prosjektene gir imidlertid en generell 
beskrivelse av tegning og prosjektering, uten at det gis noen nærmere beskrivelse av hva 
rollen som ansvarlig prosjekterende innebar, eller hva som er prosjektert innen fagområdet 
arkitektur. Direktoratet kan derfor heller ikke se at foretaket har dokumentert tilstrekkelig 
praksis med godkjenningsområdet, ut ifra nåværende beskrivelser av innsendte 
referanseprosjekter.  
 
Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1  
Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 
prosjekterende i tiltaksklasse 1 er mesterbrev, høyere fagskolegrad eller tilsvarende, med 
tilhørende fire års relevant praksis, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. 
Relevant utdanning for dette godkjenningsområdet vil for eksempel være mesterbrev som 
tømrer, eller høyere fagskolegrad eller bachelorgrad innen bygg.  
 
Foretaket har dokumentert at Roar Sand har teknisk fagskole, linje for bil, fra 1996, i tillegg til 
utdanning som teknisk tegner fra NKI Fagskoler fra 2014.  
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Høyere fagskolegrad oppfyller følgelig kravet til utdanningsnivå for området.  
 
I tillegg til å være på nødvendig nivå, må utdanningen også være tilstrekkelig relevant for 
godkjenningsområdet det søkes om. Spørsmålet blir derfor om noen av de dokumenterte 
utdanningene er tilstrekkelig relevante for prosjektering av konstruksjonssikkerhet i 
tiltaksklasse 1.   
 
Ved vurderingen av om utdanningen anses som relevant vil fagretning og fagkombinasjon 
være sentralt, jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning. Et avgjørende moment vil være om 
utdanningens innhold og fagretning gjenspeiler det påklagede godkjenningsområdets innhold 
og arbeidsoppgaver. 
 
Godkjenningsområdet omfatter prosjektering av byggverkets totale stabilitet under 
oppføring og i bruk, og dimensjonering av bærende elementer, herunder fundamenter, 
vegger, søyler, dekker og takkonstruksjoner. Bæresystem skal dimensjoneres for standard 
laster, naturpåkjenninger og ulykkeslaster. Godkjenningsområdet omfatter også utarbeidelse 
av eventuelle utredninger vedrørende behov for sikringstiltak ved oppføring og ved bruk av 
tiltaket samt prosjektering av riving, jf. SAK10 § 13-5 andre ledd bokstav f og tilhørende 
veiledning. 
 
Ved vurderingen av om en utdanning anses relevant for prosjektering av 
konstruksjonssikkerhet vil det være avgjørende at utdanningen innehar relevante fag for 
byggteknikk og at utdanningen gir et bredt nok grunnlag med tanke på 
konstruksjonsforståelse, herunder opplæring i dimensjonering og ulike typer konstruksjoner.  
 
Teknisk fagskole med linjefag bil, gir i hovedsak bilteknisk kompetanse, og direktoratet kan 
ikke se at utdanningen innehar faglig bredde og dybde innenfor byggfagene, og den kan 
derfor ikke anses tilstrekkelig relevant for prosjektering av konstruksjonssikkerhet. 
Direktoratet finner derfor ikke at utdanningen gjenspeiler det påklagede 
godkjenningsområdets innhold og arbeidsoppgaver.  
 
Når det gjelder utdanningen som teknisk tegner vises det til vurderingen angående 
utdanningsnivå ovenfor. Utdanningen vurderes tilsvarende nivå a, og oppfyller dermed ikke 
kravet til nødvendig utdanningsnivå for godkjenningsområdet. 
 
Da den dokumenterte utdanningen som teknisk tegner ikke oppfyller kravet til 
utdanningsnivå, er det ikke utdanningens relevans avgjørende for klagen. Direktoratet 
bemerker allikevel at det fremgår av fagplanen til utdanningen som teknisk tegner at den har 
opplæring i blant annet mekanikk for tekniske tegnere, byggeteknikk for tekniske tegnere og 
materiallære for tekniske tegnere. Disse fagene gir noe kunnskap innen det påklagede 
godkjenningsområdet, men ikke nok til å kunne si at det gir den tilstrekkelige opplæringen og 
det teoretiske grunnlaget som kreves i henhold til forskriften. Som nevnt ovenfor har 
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utdanning som teknisk tegner tradisjonelt rettet seg mot å lage tekniske arbeidstegninger for 
bygg, maskiner og anleggsprosjekter eller kart, illustrasjoner og 3D-modeller. Disse 
utarbeides normalt etter informasjon fra fagspesialister som for eksempel ingeniører og 
arkitekter.  
 
Etter direktoratets vurdering innehar ikke utdanningen som teknisk tegner tilstrekkelig faglig 
bredde og dybde til å gjenspeile det påklagede godkjenningsområdets innhold og 
arbeidsoppgaver.  
 
Utdanningskravet er dermed ikke oppfylt. 
 
Krav til praksis  
Som følge av at kravet til utdanning ikke er oppfylt, er det ikke nødvendig å gå detaljert 
igjennom referanseprosjektene for å kunne avgjøre klagen. Direktoratet bemerker likevel 
kort at foretaket har vist til referanseprosjekter som beskriver tegning og prosjektering. Det 
gis imidlertid ingen nærmere beskrivelse av hva rollen som ansvarlig prosjekterende innebar, 
eller hva som er prosjektert innen fagområdet konstruksjonssikkerhet. Direktoratet kan 
derfor heller ikke se at foretaket har dokumentert tilstrekkelig praksis med 
godkjenningsområdet, ut ifra nåværende beskrivelser av innsendte referanseprosjekter. Det 
er i klagen beskrevet at Sand blant annet har levert arbeidstegninger til andre foretak, med 
alle beregninger på bjelkelagstegninger, takplan, søyler og dragere, som er arbeider som vil 
kunne omfattes av godkjenningsområdet. Det bemerkes på generelt grunnlag at relevant 
praksis vil si at den bygger på den utdanningen som kreves, og at praksis ikke kan veie opp 
for manglende relevant utdanning, jf. SAK10 § 11-3. 
 
Tilsvar til foretakets anførsel  
Til foretakets anførsel om at Sands realkompetanse må tas i betraktning, samt at han har 
dokumentert flere gjennomførte kurs, vil direktoratet bemerke at foretaket ved søknad om 
sentral godkjenning må dokumentere at dets faglige ledelse oppfyller krav til både relevant 
utdanning og praksis som er tilpasset omsøkte godkjenningsområder. I dette ligger at 
utdanningen må være relevant for omsøkte godkjenningsområder, i tillegg til at den oppfyller 
kravet til nødvendig utdanningsnivå etter inndelingen i tiltaksklasser og funksjoner i henhold 
til tabellen i SAK10 § 11-3. . Direktoratet må forholde seg til de forskriftsfestede kravene til 
utdanning og praksis i SAK10 §§ 11-2 og 11-3. Det bemerkes også at kurs og autorisasjoner 
ikke kan veie opp for manglende relevant utdanning. Direktoratet har, som nevnt, heller ikke 
anledning til å la praksis veie opp for manglende relevant utdanning.  
 
Konklusjon 
På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Aktiv Hus Design AS verken i 
søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner 
til å få sentral godkjenning for godkjenningsområdene prosjektering av arkitektur i 
tiltaksklasse 1 og prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1. 
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Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge. 
 
Direktoratet gjør for øvrig oppmerksom på at foretaket igjen kan søke om sentral 
godkjenning for ansvarsrett når det kan dokumenteres at vilkårene i kapittel 11, og øvrige 
vilkår etter forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26.03.2010 nr. 488 er oppfylt. 
 
Oppsummering: 
Direktoratet for byggkvalitet finner ikke å kunne ta klagen til følge for de påklagede 
godkjenningsområdene.» 
 
Klager har i e-post datert 29.09.2022 sendt inn kommentarer til direktoratets saksfremlegg i  
den aktuelle saken. Klagenemnda har tatt med disse i vurderingen, men kan ikke se at   
de har avgjørende betydning for resultatet i saken. 
 

 

Sak 33/22 Klage på vedtak om endring av sentral godkjenning fra                  
Rønaas Entreprenør AS (klagesaksnr. 22/4714). 

Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle 
sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.  
 
Vedtak:  
  
Klagen tas ikke til følge.  
  
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10.  
  
Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra 
direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:  
 
«Klagen gjelder 
Klagen gjelder avslag på søknad om endring av sentral godkjenning for følgende 
godkjenningsområde: 

• Utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 2  
 
I klage innsendt 23.06.2022 ble vedtak av 10.06.2022 påklaget av foretaket. Klagen er 
rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  
 
Bakgrunn 
Direktoratet for byggkvalitet mottok 19.04.2022 søknad om endring av sentral godkjenning 
for ansvarsrett. 
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I vedtak datert 10.06.2022 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende godkjenningsområde 
ble innvilget: 

• Utførelse av innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 2 
 
Følgende godkjenningsområde ble ikke innvilget: 

• Utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 2  
 
Avslaget ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert tilstrekkelig relevant 
utdanning, jf. byggesaksforskriften (SAK10) §§ 11-2 og 11-3.  
 
Generelle opplysninger om foretaket 
Rønaas Entreprenør AS fikk sentral godkjenning første gang 14.05.2020. Foretaket har frem 
til 14.05.2023 sentral godkjenning for følgende godkjenningsområder:  

• Prosjektering av veg, utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 1 
• Utførelse av innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 2 
• Utførelse av veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 2 
• Utførelse av landskapsutforming i tiltaksklasse 2 
• Utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 1  

 
Foretaket har ifølge Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret 12 inntektsmottakere og ligger i 
Årnes i Nes kommune i Viken. Jon Anders Rønaas er daglig leder. Han har fagbrev i 
anleggsmaskinførerfaget fra 2019. Videre består faglig ledelse av Jonas Falk Eek og Petter 
Ryen. For Jonas Falk Eek er det dokumentert bachelorgrad i bygg fra 2015. For Ryen er det 
dokumentert 165 oppnådde studiepoeng ved Høgskolen i Oslo og Akershus.  
 
Foretaket har sin virksomhet innen maskinentreprenørvirksomhet og annen nærliggende 
entreprenøraktivitet, samt hva styret finner interessant for selskapet. Foretaket er i 
Enhetsregisteret registrert med næringskoden 43.120 Grunnarbeid.  
 
Saksgang 
19.04.2022 Søknad 
10.06.2022 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 
23.06.2022 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 
29.06.2022 Supplerende dokumentasjon fra foretaket  
09.08.2022 Forespørsel om status i klagesak  
12.08.2022 Tilsvar fra direktoratet om status i klagesak  
 
Foretakets anførsler 
Foretaket skriver i klagen at de er uenig i vedtaket da de mener at direktoratets vurdering om 
at Jonas Eeks utdanning ikke er tilstrekkelig relevant for det påklagede godkjenningsområdet.  
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I e-post av 29.06.2022 oversendte foretaket ytterligere dokumentasjon i form av en uttalelse 
fra Fred Johansen, som er studieprogramansvarlig ved NTNU, bachelor ingeniørfag bygg. 
Foretaket anførte på bakgrunn av denne dokumentasjonen at utdanningen er relevant da 
den er anleggsteknisk.  
 
Fred Johansen skriver at det innledningsvis er to forhold man må være oppmerksom på når 
man skal vurdere utdanning. For det første finnes det flere ulike bachelorutdanninger innen 
bygg der et tydelig skille går mellom de som følger forskrift om rammeplan for 
ingeniørutdanning som fører frem til graden «bachelor i ingeniørfag», og de som ikke følger 
rammeplanen. Videre informerer Johansen om at rammeplanen skal sikre et nasjonalt faglig 
nivå og angir at utdanningene som følger denne skal være profesjonsrettet og at 
læringsutbyttet skal ha et internasjonalt perspektiv slik at kandidatene også kan fungere i et 
internasjonalt arbeidsmiljø. Johansen mener at man bør ta begrepet «profesjonen» i 
betraktning. Dette innebærer ifølge Johansen ingeniørprofesjoner som bygg, elektro, maskin 
osv., men at det også er tendenser til at store profesjoner deles opp i mer spesialiserte 
områder. For bygg bemerker Johansen at det ikke har vært vanlig med en ytterligere 
oppdeling selv om man kan finne ulike begreper som beskriver bygg som profesjon, som for 
eksempel «bygg og miljø», «byggdesign» og «bygg og anlegg».  
 
Videre skriver Johansen at NTNU er i prosess nå med å justere emnesammensetningen av 
deres ingeniørutdanning innen bygg. De definerer markedet for sine kandidater til å omfatte 
tre hovedområder som er innen konstruksjoner og bygninger, vann og miljø, samt veg og 
transport. Alle kandidater som blir uteksaminert fra programmet vil derfor, uavhengig av 
faglig fordypning i studiets siste del, ha en grunnleggende kompetanseprofil som dekker et 
arbeidsmarked innfor disse områdene, ifølge Johansen.  
 
Avslutningsvis så viser Johansen til at foretakets forespørsel omhandler i hvilken grad en 
utdanning er relevant i forhold til en oppgave som skal utføres i profesjonen, i dette tilfellet 
bygg. Til dette skriver Johansen at en ingeniørutdanning i bygg gir en teoretisk kompetanse 
som skal dekke et bredt spekter av oppgaver, samt en teknisk spesialisering. Den 
grunnleggende basiskompetansen skal også gi kandidatene evne til på et selvstendig 
grunnlag å erverve seg ny kunnskap. Når det gjelder konkret anlegg på og under bakkenivå, 
viser Johansen til at emner som geoteknikk og vegbygging vil bidra til anleggsteknisk 
kompetanse innen området.  
 
Det henvises for øvrig til klagen. 
 
Vurdering 
Direktoratet har vurdert klagen og funnet at den ikke kan føre frem hva gjelder sentral 
godkjenning for godkjenningsområdet utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg i 
tiltaksklasse 2.  
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I henhold til SAK10 § 11-1 andre ledd og tilhørende veiledning skal foretaket i søknad om 
sentral godkjenning for ansvarsrett dokumentere at faglig ledelse er fast ansatt i foretaket og 
oppfyller krav til relevant utdanning og praksis som er tilpasset det omsøkte 
godkjenningsområdet. Relevant utdanning og praksis for et godkjenningsområde skal som 
utgangspunkt være knyttet til samme person.  
 
Utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 2  
Krav til utdanning 
Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 
utførende i tiltaksklasse 2 er mesterbrev, med tre års relevant praksis, jf. SAK10 §§ 11-2 og 
11-3 og tilhørende veiledning. Relevant utdanning for dette godkjenningsområdet vil for 
eksempel være mesterbrev i rørleggerfaget, eller fagskolegrad/ingeniørutdanning anlegg 
med relevante fag innen VA, eller utdanning innen KEM/VVS.   
 
Foretaket har dokumentert at daglig leder Jon Anders Rønaas har fagbrev i 
anleggsmaskinførerfaget fra 2019. Fagbrev oppfyller følgelig ikke kravet til utdanningsnivå for 
funksjonen utførende i tiltaksklasse 2.  
 
Videre er det dokumentert at Petter Ryen har oppnådd 165 studiepoeng ved Høgskolen i 
Oslo og Akershus. Ved søknad om sentral godkjenning skal utdanningsnivåene i SAK10 § 11-2 
være oppfylt i henhold til de funksjonene og tiltaksklassene foretaket søker om, jf. SAK10 § 
11-3. Utdanning kan dokumenteres ved å legge frem kopi av vitnemål eller 
kvalifikasjonsbevis, jf. SAK10 § 11-1 andre ledd med tilhørende veiledning. Direktoratet 
vurderer at foretaket må kunne vise til en fullført utdannelse i form av vitnemål eller 
lignende dokumentasjon på fullført utdannelse for at kravene til nødvendig 
utdanningsnivå skal anses oppfylt. Det er ikke dokumentert en fullført og bestått grad 
tilhørende Ryen, og kravet til nødvendig utdanningsnivå anses derfor ikke oppfylt. 
Direktoratet kan heller ikke se at utdanningen er tilstrekkelig relevant for det påklagede 
godkjenningsområdet.  
 
Det er også dokumentert at Jonas Falk Eek har bachelorgrad i bygg fra 2015. Utdanningen 
oppfyller kravet til nødvendig utdanningsnivå for det påklagede godkjenningsområdet.  
 
I tillegg til å være på nødvendig nivå, må utdanningen også være tilstrekkelig relevant for 
godkjenningsområdet det søkes om. Spørsmålet blir derfor om den dokumenterte 
utdanningen er tilstrekkelig relevant for utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg.  
 
Ved vurderingen av om utdanningen anses som relevant vil fagretning og fagkombinasjon 
være sentralt, jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning. Et avgjørende moment vil være om 
utdanningens innhold og fagretning gjenspeiler det påklagede godkjenningsområdets innhold 
og arbeidsoppgaver. 
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Godkjenningsområdet omfatter utførelse av vann- og avløpsanlegg samt utførelse av 
overvannssystem, med tilhørende komponenter og utstyr, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd 
bokstav d og tilhørende veiledning. Godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2 omfatter legging 
av rør for vann og avløp, samt rør for overvann, med liten kompleksitet og vanskelighetsgrad, 
men der mangler eller feil kan føre til middels til store konsekvenser for helse, miljø og 
sikkerhet, eller middels kompleksitet og vanskelighetsgrad, men der mangler eller feil kan 
føre til små til middels konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet. For at en utdanning skal 
anses relevant for dette godkjenningsområdet er det følgelig avgjørende at utdanningen 
innehar opplæring knyttet til vann- og avløpsteknikk, herunder legging av rør og håndtering 
av overvann.  
 
Når det gjelder den dokumenterte bachelorgraden i bygg tilhørende Eek, fremgår det av 
vitnemålet at utdanningen innehar opplæring i emner knyttet til blant annet byggeteknikk, 
ingeniørrollen, mekanikk, materialer og konstruksjoner, grunnleggende landmåling I, effektiv 
byggeprosess, ingeniørfaglig systememne, geoteknikk og vegplanlegging.  
 
Direktoratet finner at utdanningen innehar noe opplæring i anleggtekniske fag, herunder 
geoteknikk og vegplanlegging, men at den ikke innehar tilstrekkelig faglig bredde og dybde 
innen fag knyttet til legging av rør og håndtering av overvann. Direktoratet finner ikke at den 
dokumenterte utdanningen gjenspeiler det påklagede godkjenningsområdets innhold og 
arbeidsoppgaver. Utdanningen vurderes dermed til å ikke være tilstrekkelig relevant for 
utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg.  
 
Utdanningskravet er dermed ikke oppfylt. 
 
Direktoratet vil bemerke at det i vedtaket av 10.06.2022 ble skrevet at relevant utdanning for 
eksempel vil være bachelorgrad innen anlegg. Ved vurderingen av om en utdanning er 
relevant, tas det som nevnt en konkret vurdering av fagsammensetning. Det avgjørende for 
dette godkjenningsområdet er, som nevnt, at utdanningen innehar opplæring i emner 
knyttet til vann- og avløpsteknikk.   
 
Krav til praksis 
Som følge av at kravet til utdanning ikke er oppfylt, er det ikke nødvendig å gå detaljert 
igjennom referanseprosjektene for å kunne avgjøre klagen. Direktoratet bemerker likevel 
kort at foretaket har vist til referanseprosjekter som omhandler arbeider som omfattes av 
det påklagede godkjenningsområdet. Relevant praksis vil imidlertid si at den bygger på den 
utdanningen som kreves, og praksis kan ikke veie opp for manglende relevant utdanning, jf. 
SAK10 § 11-3.  
 
Angående eksisterende godkjenning for godkjenningsområdet utførelse av vannforsynings- 
og avløpsanlegg i tiltaksklasse 1  
Foretaket fikk i 2020 innvilget sentral godkjenning for det påklagede godkjenningsområdet i 
tiltaksklasse 1 på bakgrunn av Eek som faglig leder. For funksjonen ansvarlig utførende i 
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tiltaksklasse 1 er det krav til utdanningsnivå tilsvarende fag-/svennebrev med tilhørende to 
års relevant praksis, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. Som det følger av 
gjennomgangen ovenfor har ikke Eek relevant utdanning for området. Direktoratet finner 
imidlertid at det er dokumentert relevant utdanning på nødvendig utdanningsnivå tilhørende 
Jon Anders Rønaas, i form av fagbrev i anleggsmaskinførerfaget. Videre er det dokumentert 
relevant praksis tilhørende Rønaas som dokumenterer at kravet til praksislengde på minst to 
år er oppfylt. Direktoratet finner derfor at kravet til både utdanning og praksis er oppfylt for 
det påklagede godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1.  
 
Konklusjon 
På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Rønaas Entreprenør AS verken i 
søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner 
til å få sentral godkjenning for godkjenningsområdet utførelse av vannforsynings- og 
avløpsanlegg i tiltaksklasse 2.  
 
Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge. 
 
Direktoratet gjør for øvrig oppmerksom på at foretaket igjen kan søke om sentral 
godkjenning for ansvarsrett når det kan dokumenteres at vilkårene i kapittel 11, og øvrige 
vilkår etter forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26.03.2010 nr. 488 er oppfylt. 
 
Oppsummering: 
Direktoratet for byggkvalitet finner ikke å kunne ta klagen til følge for det påklagede 
godkjenningsområdet.»  
 
 
 
Sak 34/22 Klage på vedtak om endring av sentral godkjenning fra                   

Sinus Mosjøen AS (klagesaksnr. 22/5139). 

 
Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle 
sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34.  
 
Vedtak:  
  
Klagen tas ikke til følge.  
  
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10.  
  
Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra 
direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:  
 
«Klagen gjelder 
Klagen gjelder avslag på søknad om endring av sentral godkjenning for følgende 
godkjenningsområder: 
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• Prosjektering av brannalarmanlegg i tiltaksklasse 2 
• Prosjektering av ledesystem i tiltaksklasse 2  

 
I klage innsendt 12.07.2022 ble vedtak av 07.07.2022 påklaget av foretaket. Klagen er 
rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  
 
Bakgrunn 
Direktoratet for byggkvalitet mottok 09.05.2022 søknad om endring av sentral godkjenning 
for ansvarsrett. 
 
Følgende godkjenningsområde ble ikke innvilget: 

• Prosjektering av brannalarmanlegg i tiltaksklasse 2 
• Prosjektering av ledesystem i tiltaksklasse 2  

 
Avslaget ble begrunnet med at det ikke var dokumentert tilstrekkelig praksislengde, jf. 
byggesaksforskriften (SAK10) § 11-3. Det ble i vedtaket vist til at foretakets faglige leder 
hadde fullført sin høyere fagskolegrad i 2015, og at kravet til praksis etter endt utdanning 
derfor ikke var oppfylt. Det ble videre informert om at direktoratet har anledning til å legge 
vekt på praksis opparbeidet etter endt utdanning når foretakets faglige ledelse har 
videreutdannet seg.  
 
Foretaket hadde i tidligere søknader dokumentert referanseprosjekter fra 2011 og 2019 som 
ble vurdert til tiltaksklasse 2, som etter direktoratets vurdering tilsvarte i overkant av seks og 
ett halvt års praksis, som ikke dokumenterte at kravet til praksislengde på minst ti år var 
oppfylt. Foretaket hadde dermed ikke dokumentert at det hadde kvalifikasjoner som var 
tilpasset godkjenningsområdet det var søkt om i tiltaksklasse 2, jf. SAK10 § 11-1 andre ledd. 
Foretaket hadde allerede sentral godkjenning for godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1.  
 
Generelle opplysninger om foretaket 
Sinus Mosjøen AS fikk sentral godkjenning første gang 20.08.2013. Foretaket har i tidligere 
perioder hatt sentral godkjenning for følgende godkjenningsområder: 

• Prosjektering av brannalarmanlegg i tiltaksklasse 3 
• Prosjektering av ledesystem i tiltaksklasse 3 
• Utførelse av brannalarmanlegg i tiltaksklasse 3 
• Utførelse av ledesystem i tiltaksklasse 3 

 
Foretaket har i perioden 29.04.2022 – 29.04.2025 sentral godkjenning for følgende 
godkjenningsområder: 

• Prosjektering av brannalarmanlegg i tiltaksklasse 1 
• Prosjektering av ledesystem i tiltaksklasse 1 
• Utførelse av brannalarmanlegg i tiltaksklasse 3 
• Utførelse av ledesystem i tiltaksklasse 3 
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Foretaket har ifølge Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret 27 inntektsmottakere og ligger i 
Mosjøen i Vefsn kommune i Nordland. Stian Forsmo er daglig leder. For Forsmo er det 
dokumentert vitnemål fra toårig teknisk fagskoleutdanning innen elkraft fra 2015. Det er ikke 
dokumentert utdanning tilhørende andre i den faglige ledelsen i senere søknader. Foretaket 
har også informert om at det er Stian Forsmo som er foretakets faglige leder, og som skal 
legges til grunn for vurderingen.  
 
Foretaket har sin virksomhet innen utøvelse av elektroentreprenørvirksomhet, elektriske 
installasjoner med videre. Foretaket er i Enhetsregisteret registrert med næringskoden 
43.210 Elektrisk installasjonsarbeid.  
 
Saksgang 
09.05.2022 Søknad 
07.07.2022 Vedtak om sentral godkjenning (Avslag)  
12.07.2022 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 
 
Foretakets anførsler 
Foretaket skriver i klagen at de ikke er enig i praksisberegningen til direktoratet. Videre 
skriver de at Stian Forsmo ble uteksaminert fra teknisk fagskole i 2008, og at det ble utstedt 
nytt vitnemål i 2015 i forbindelse med en realkompetansevurdering som ble gjort i 
forbindelse med EKOM-autorisering. Foretaket informerer om at Forsmo ble ansatt i Sinus 
Mosjøen AS i august 2011 som saksbehandler og prosjektleder, og at han har styrt og 
prosjektert store og små prosjekter siden nå. Videre nevnes to tidligere prosjekter, herunder 
nytt administrasjonsbygg og produksjonshall for lakseforedling hos Nova Sea på Lovund i 
perioden 2012-2014, i tillegg til Olderskog skole i perioden 2013-2014.  
 
Det er også lagt ved kompetansebevis fra teknisk fagskole, linje for elektro, fra 2008 for 
Forsmo, i tillegg til vitnemål fra toårig teknisk fagskoleutdanning innen elkraft fra 2015. Det 
er også vist til et dokument med oversikt over referanseprosjekter for Sinus Mosjøen AS.  
 
 Det henvises for øvrig til klagen. 
 
Vurdering 
Direktoratet har vurdert klagen og funnet at den ikke kan føre frem hva gjelder sentral 
godkjenning for godkjenningsområdene prosjektering av brannalarmanlegg i tiltaksklasse 2 
og prosjektering av ledesystem i tiltaksklasse 2.  
 
I henhold til SAK10 § 11-1 andre ledd og tilhørende veiledning skal foretaket i søknad om 
sentral godkjenning for ansvarsrett dokumentere at faglig ledelse er fast ansatt i foretaket og 
oppfyller krav til relevant utdanning og praksis som er tilpasset det omsøkte 
godkjenningsområdet. Relevant utdanning og praksis for et godkjenningsområde skal som 
utgangspunkt være knyttet til samme person.  
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Samlet vurdering av de påklagede godkjenningsområdene 
Krav til utdanning 
Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 
prosjekterende i tiltaksklasse 2 er utdanning tilsvarende høyere fagskolegrad med tilhørende 
ti års relevant praksis, eller utdanning tilsvarende bachelorgrad med tilhørende seks års 
relevant praksis, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. Relevant utdanning for 
dette godkjenningsområdet vil for eksempel være høyere fagskolegrad eller bachelorgrad 
innen elkraft.  
 
Ved søknad om sentral godkjenning skal utdanningsnivåene i SAK10 § 11-2 være oppfylt i 
henhold til de funksjonene og tiltaksklassene foretaket søker om, jf. SAK10 § 11-3. Utdanning 
kan dokumenteres ved å legge frem kopi av vitnemål eller kvalifikasjonsbevis, jf. SAK10 § 11-
1 andre ledd med tilhørende veiledning. Direktoratet vurderer at foretaket må kunne vise til 
en fullført utdannelse i form av vitnemål eller lignende dokumentasjon på fullført utdannelse 
for at kravene til nødvendig utdanningsnivå skal anses oppfylt. Dette er også stadfestet av 
Klagenemnda for sentral godkjenning flere ganger, ref. blant annet nemndas saksnummer 
142/18, 13/20, 59/20 og 26/21.  
 
Foretaket har som nevnt dokumentert at daglig leder Stian Forsmo har vitnemål fra toårig 
teknisk fagskoleutdanning innen elkraft fra 2015. Denne utdanningen oppfyller kravet til 
relevant utdanning på nødvendig nivå for de påklagede godkjenningsområdene.  
 
Utdanningskravet er dermed oppfylt. 
 
Krav til praksis 
I vurderingen av foretakets praksis skal direktoratet blant annet legge vekt på om den er 
oppdatert, praksisens varighet og tilknytningen til godkjenningsområdet. Relevant praksis vil 
si at den normalt er opparbeidet etter endt utdanning og bygger på det utdanningsnivået 
som kreves, jf. SAK10 § 11-3 første ledd med tilhørende veiledning. Praksis må også være fra 
samme eller høyere tiltaksklasse som søknaden om sentral godkjenning gjelder.  
 
Det fremgår av innsendt dokumentasjon at Forsmo i 2008 har oppnådd kompetanse i 
videregående opplæring innenfor elektro, ved at han har tatt en rekke fag og eksamener ved 
Hadsel videregående skole og fagskole. Videre fremgår det av innsendt vitnemål fra 2015, at 
Forsmo i perioden 20.08.2005 til 19.06.2015 har gjennomført og bestått toårig 
fagskoleutdanning innen elkraft. Foretaket har informert at vitnemål ble oppnådd etter en 
realkompetansevurdering. Selv om Forsmo har flere beståtte enkeltfag fra henholdsvis 2006 
og 2008, ble ikke fagskolegraden fullført og bestått før i 2015. Ettersom Forsmo fullførte 
utdanningen i 2015, vil ikke kravet til praksis etter endt utdanning være oppfylt, da det for 
funksjonen prosjekterende i tiltaksklasse 2 med utdanning tilsvarende høyere fagskolegrad 
må dokumenteres ti års relevant praksis med godkjenningsområdet etter endt utdanning.  
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Når foretakets faglige ledelse har videreutdannet seg, kan direktoratet imidlertid også legge 
vekt på praksis opparbeidet før endt utdanning. Hvert år med relevant praksis før 
utdanningen er avsluttet godskrives med et halvt år, jf. SAK10 § 11-3 andre og tredje ledd. 
Spørsmålet blir derfor om fagskolegraden i dette tilfellet kan vurderes som videreutdanning i 
henhold til SAK10 § 11-3, slik at det kan legges vekt på praksis opparbeidet før 2015. 
Direktoratet vurderer at videreutdanning må være en formell utdanning som bygger videre 
på annen formell, relevant utdanning i bunn. 
 
Foretaket har i tidligere søknad dokumentert at Stian Forsmo har fagbrev i elektrikerfaget fra 
2002. Fagskolegraden regnes derfor i dette tilfellet som videreutdanning, og det er anledning 
til å legge vekt på praksis opparbeidet før fullført fagskolegrad i 2015.  
 
Fagområdene omfatter prosjektering av brannalarmanlegg og ledesystem, som skal angi 
nødvendige ytelser for produkter og komponenter som inngår i installasjonen. 
Prosjekteringen skal baseres på brannkonsept og branntegninger for bygningen. Tiltaksklasse 
for prosjektering vil være avhengig av bygningens risikoklasse (RKL) og brannklasse (BKL), jf. 
veiledning til byggteknisk forskrift § 11-2 tabell 1, og § 11-3 tabell 1, samt størrelse på 
bygningen. 
 
Godkjenningsområdene i tiltaksklasse 2 omfatter eksempelvis prosjektering av 
brannalarmanlegg og ledesystem i bygninger i risikoklasse 1-4 som er i brannklasse 2 og 
bygninger i risikoklasse 5 og 6 som er i brannklasse 1. 
 
Etter en gjennomgang av søknad om fornyelse samt tidligere innsendte søknader har 
foretaket vist til referanseprosjekter som kan knyttes til Forsmo i perioden 2011-2021.  
 
Det ene prosjektet fra 2011 gjaldt butikk/forretningsbygning over to etasjer, der Sinus 
Mosjøen AS sto ansvarlig for prosjektering av brannalarm, nødlys og ledesystem. Direktoratet 
vurderer at bygningen er i risikoklasse 5, brannklasse 2, og således relevant for påklagede 
godkjenningsområder i tiltaksklasse 2. 
 
Videre er det vist til referanseprosjekter fra 2012-2019 som blant annet gjaldt omsorgsbolig i 
risikoklasse 6 og brannklasse 1, forretningslokale i risikoklasse 5 og brannklasse 2, hotell i 
risikoklasse 6 og brannklasse 2 og boligbygg i risikoklasse 4 og brannklasse 3 der foretaket sto 
ansvarlig for prosjektering av brannalarm, nødlys og ledesystem. Direktoratet vurderer at 
også disse prosjektene er relevante for de påklagede godkjenningsområdene i tiltaksklasse 2.  
 
I endringssøknaden har foretaket også vist til et referanseprosjekt fra 2021 som gjaldt 
prosjektering av brannalarmanlegg og ledesystem i forbindelse med oppføring av et 
renseanlegg. Direktoratet vurderer at bygningen er i risikoklasse 2, brannklasse 1, og at det 
således er relevant for påklagede godkjenningsområder i tiltaksklasse 1.  
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Direktoratet finner på bakgrunn av ovennevnte at foretaket har vist til relevant praksis for de 
påklagede godkjenningsområdene i tiltaksklasse 2 i perioden 2011-2019. Praksis fra 2011-
2015 vektlegges som nevnt med et halvt år for hvert hele år. Etter direktoratets vurdering 
tilsvarer dette praksis med tiltaksklasse 2 over en periode seks og et halvt år, som ikke 
dokumenterer at kravet til praksislengde på minst ti år er oppfylt.  
 
Kravet til praksis er dermed ikke oppfylt.  
 
Konklusjon 
På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Sinus Mosjøen AS verken i 
søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner 
til å få sentral godkjenning for godkjenningsområdene prosjektering av brannalarmanlegg i 
tiltaksklasse 2 og prosjektering av ledesystem i tiltaksklasse 2. 
 
Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge. 
 
Direktoratet gjør for øvrig oppmerksom på at foretaket igjen kan søke om sentral 
godkjenning for ansvarsrett når det kan dokumenteres at vilkårene i kapittel 11, og øvrige 
vilkår etter forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26.03.2010 nr. 488 er oppfylt. 
 
Oppsummering: 
Direktoratet for byggkvalitet finner ikke å kunne ta klagen til følge for de påklagede 
godkjenningsområdene.» 
 
 
Sak 35/22 Eventuelt  

Neste klagenemndsmøte blir torsdag 15. desember kl.09.30-13.00 på Gardermoen.  

 

 


