
 
 

 

 

 

MØTEPROTOKOLL 

Side 1 

 

Sak 1/17 Protokoll fra klagenemndas møte 12. desember 2016. 

 

Protokollen ble godkjent uten merknader. 

 

 

 

Sak 2/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

fra Byggmester Kjell Ove Gare AS (godkjenningsnr. 2016/192).  

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 § 13-9. 

Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra 

Fra møte:  1/17 – Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for 

ansvarsrett 

Dato/tid: 14.02.2017 kl. 09.30 til kl. 14.45 

Sted: Gardermoen 

Deltakere: Torild Engh, Tone Cecilie Frønsdal, Finn N. Bangsund, Halvor 

Langseth, Tore Hvidsand, Eva Paulshus, Heidi Marhaug Sauar  

Sekretariatet:                   Hanne Guro Warholm Sørum 

Møteleder: Torild Engh 

Referent: Hanne Guro Warholm Sørum 

Referat også til: Klagenemndas medlemmer og varamedlemmer 

 

 



 

Side 2 

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder  

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

godkjenningsområder: 

• Overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 

• Overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 1 

• Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 1 

• Kontroll av lufttetthet i tiltaksklasse 1  

 

I brev datert 11.01.2016 ble vedtak av 14.12.2015 påklaget ved Kjell Ove Gare. Klagen er 

rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 28.10.2015 søknad om fornyelse og endring av sentral 

godkjenning for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 14.12.2015 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende 

godkjenningsområder ble innvilget: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

 

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 

• Overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 1 

• Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 1 

• Kontroll av lufttetthet i tiltaksklasse 1  

 

Avslaget ble begrunnet med at referanseprosjektene ikke i tilstrekkelig grad dekket 

tiltaksklasse 1 innenfor godkjenningsområdene foretaket søkte om, jf. forskrift 26. mars 2010 

nr. 488 om byggesak før 1.1.2016 (byggesaksforskriften, heretter SAK10) §§ 11-4 og 13-5 

andre, tredje og fjerde ledd med tilhørende veiledning. Foretaket ble også bedt om å sende 

inn rutiner for hvordan foretaket vurderer og styrer andre foretak det knytter til seg, samt 

dokumentasjon som viser at rutinen er aktivt i bruk i form av for eksempel sjekklister. 

Direktoratet mottok en rutine, men ingen dokumentasjon som viste at rutinen var aktivt i 

bruk. Foretaket hadde dermed ikke dokumentert at det samlet hadde kvalifikasjoner som var 

tilpasset godkjenningsområdene det var søkt om i tiltaksklasse 1, jf. SAK10 § 11-1.  



 

Side 3 

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Byggmester Kjell Ove Gare AS fikk sentral godkjenning første gang 13.01.2000. I perioden 

10.01.2013 –13.12.2015 hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdene 

ansvarlig søker i tiltaksklasse 1, overordnet ansvar for prosjektering og utførelse i 

tiltaksklasse 1 og kontroll av lufttetthet i tiltaksklasse 1. 

 

Foretaket har 3 ansatte og ligger i Neslandsvatn i Drangedal kommune, Telemark. Kjell Ove 

Gare er daglig leder. Han har mesterbrev som tømrer fra 2006. Foretaket har sin virksomhet 

innen å drive med nybygg, tilbygg restaurering, muring og videreformidling av byggevarer og 

annet som naturlig hører med under dette.  

 

Saksgang 

28.10.2015 Søknad 

26.11.2015 Midlertidig svarbrev 

07.12.2015 Mottatt tilleggsdokumentasjon 

14.12.2015 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

11.01.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretaks anførsler 

Foretaket skriver at de ble bedt om å sende inn tilleggsdokumentasjon i form av rutiner og 

sjekklister, noe som ble gjort. Tilleggsdokumentasjonen som kom inn tilfredsstilte ikke 

kravene i SAK10, men de mener at de skulle fått beskjed om hva som manglet. Foretaket har 

hatt godkjenning i 15 år og aldri fått noen reaksjoner på sitt system. De skriver også at de har 

over mange år opparbeidet seg kompetanse og kurs for å tilfredsstille alle nye krav.  

 

Vurdering 

Direktoratet har vurdert klagen og funnet at den ikke kan føre frem hva gjelder sentral 

godkjenning for godkjenningsområdene som er påklaget.  

 

I henhold til forskrift 26. mars 2010 nr. 488 om byggesak før 1.1.2016 (byggesaksforskriften, 

heretter SAK10) § 11-1 skal foretaket i søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett 

«dokumentere at det har samlede kvalifikasjoner som er tilpasset det omsøkte 

godkjenningsområdet». Videre skal det legges vekt på «en vurdering av om foretakets 

kvalifikasjoner med hensyn til utdanning og praksis fremstår som relevante for det omsøkte 

godkjenningsområdet» og foretakets «tilknytning til godkjenningsområdet», jf. 

byggesaksforskriften § 11-4 første og annet ledd.  

 

Krav til system 

Alle foretak som søker om godkjenning for ansvarsrett skal ha et system som tilfredsstiller 

krav gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Hovedhensikten med kravene til system 

er å sørge for bedre dokumentasjon samt sikre at sluttproduktet oppfyller krav gitt i eller i 

medhold av plan- og bygningsloven. Det er meningen at styringssystemet skal være et hendig 
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verktøy for foretaket. Systemet skal tilpasses hva det enkelte foretaket trenger og det er ikke 

et poeng at systemet er mer omfattende enn nødvendig. 

 

Foretaket ble i midlertidig svarbrev bedt om å sende inn foretakets rutiner for hvordan det 

styrer underkonsulenter/-entreprenører (UK/UE), samt dokumentasjon på at denne var 

aktivt i bruk, for eksempel kopi av utfylte sjekklister. Direktoratet mottok en rutine, men 

ingen dokumentasjon som viste at rutinen var aktivt i bruk. Foretaket hadde dermed ikke 

dokumentert at det samlet hadde kvalifikasjoner som var tilpasset godkjenningsområdet det 

var søkt om i tiltaksklasse 1, jf. SAK10 § 11-1.  

Det ble heller ikke vist til dokumentasjon som viste at rutinen var aktivt i bruk i foretakets 

klage. 

 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for utførende 

godkjenningsområder i tiltaksklasse 1 er fag,-svennebrev. For prosjekterende og 

kontrollerende godkjenningsområder i tiltaksklasse 1 er utdanningskravet mesterbrev eller 

teknisk fagskole, jf. SAK10 § 11-1 og veiledningen til bestemmelsen slik den gir uttrykk for 

den sentrale godkjenningsordningens praksis for krav til utdanningsnivå. Relevant utdanning 

for de påklagde  godkjenningsområdene vil for eksempel være mesterbrev som tømrer. 

Foretaket har vist til et mesterbrev i tømrerfaget og utdanningskravet er dermed oppfylt. 

 

Krav til praksis 

Overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 1 

Godkjenningsområdet omfatter offentligrettslig ansvar for komplett prosjektering av alle 

relevante fagområder. Dette innebærer ansvar for koordinering av de prosjekterende 

fagområder, uavhengig av om oppgavene prosjekteres av egne ansatte eller innleide foretak. 

Godkjenningsområdet innebærer også ansvar for grensesnittene mellom fagområdene. Der 

det benyttes underentreprenører, skal disse oppfylle system- og kvalifikasjonskrav som følger 

av byggesaksforskriften kapittel 10, 11 og § 13-5 andre ledd bokstav a.  

 

Foretaket viser til samordning og kontroll av underentreprenører. Overordnet ansvar for 

prosjektering vil si at foretaket leier inn underentreprenører, på sin ansvarsrett, der det selv 

ikke har kompetanse/kapasitet til å gjennomføre oppgavene. Etter vår vurdering har ikke 

foretaket vist til slik praksis og dokumentert at det samlet har kvalifikasjoner som er tilpasset 

godkjenningsområdet det er søkt om, jf. SAK10 § 11-1. Direktoratet vil presisere at 

koordinering mot andre ansvarshavende er oppgaver som inngår i alle utførende 

fagområder, jf. SAK10 §12-4. 

 

Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 

Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 omfatter 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 
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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 b. 

 

For prosjekterende godkjenningsområder i tiltaksklasse 1 skal foretaket kunne dokumentere 

fire års praksis etter endt utdannelse. Det vises i søknaden til to referanseprosjekter fra 2013 

og ett fra 2015 som dermed dokumenterer for kort praksislengde, jf. SAK10 §11-1 tabell 1 

med tilhørende veiledning. Foretaket beskrev i all hovedsak utførelse ved oppføring av 

eneboliger, og har dermed ikke gitt en dekkene beskrivelse av godkjenningsområdet 

prosjektering av arkitektur. Byggmester Kjell Ove Gare AS har dermed ikke dokumentert at 

det samlet har kvalifikasjoner som er tilpasset godkjenningsområdet det er søkt om, jf. SAK10 

§ 11-1. 

 

Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 

Fagområdet 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, jf. SAK10 § 13-5 

andre ledd bokstav g.  

 

For prosjekterende godkjenningsområder i tiltaksklasse 1 skal foretaket kunne dokumentere 

fire års praksis etter endt utdannelse. Det vises i søknaden til to referanseprosjekter fra 2013 

og ett fra 2015 som dermed dokumenterer for kort praksislengde, jf. SAK10 §11-1 tabell 1 

med tilhørende veiledning. Foretaket beskrev i all hovedsak utførelse ved oppføring av 

eneboliger, og har dermed ikke gitt en dekkene beskrivelse av godkjenningsområdet 

prosjektering av konstruksjonssikkerhet. Byggmester Kjell Ove Gare AS har dermed ikke 

dokumentert at det samlet har kvalifikasjoner som er tilpasset godkjenningsområdet det er 

søkt om, jf. SAK10 § 11-1. 

 

Overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 1 

Godkjenningsområdet omfatter offentligrettslig ansvar for komplett utførelse av alle 

relevante fagområder. Dette innebærer ansvar for koordinering av de utførende fagområder, 

uavhengig av om oppgavene utføres av egne ansatte eller innleide foretak. 

Godkjenningsområdet innebærer også ansvar for grensesnittene mellom fagområdene. Der 

det benyttes underentreprenører, skal disse oppfylle system- og kvalifikasjonskrav som følger 

av byggesaksforskriften kapittel 10 og 11. Plassering i tiltaksklasse vil avhenge av antall 

utførende foretak, koordineringsbehov og antall grensesnitt, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd 

bokstav a.  

 

Foretaket viser til samordning og kontroll av underentreprenører. Overordnet ansvar for 

utførelse vil si at foretaket leier inn underentreprenører, på sin ansvarsrett, der det selv ikke 
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har kompetanse/kapasitet til å gjennomføre oppgavene. Etter vår vurdering har ikke 

foretaket vist til slik praksis og dokumentert at det samlet har kvalifikasjoner som er tilpasset 

godkjenningsområdet det er søkt om, jf. SAK10 § 11-1. Direktoratet vil presisere at 

koordinering mot andre ansvarshavende er oppgaver som inngår i alle utførende 

fagområder, jf. SAK10 §12-4. 

 

Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 1 

Overordnet ansvar for kontroll gis til foretak som har erfaring med kontroll av prosjekterings- 

og utførelsesoppgaver av relevante fagområder og grenseflater. Det er en forutsetning at 

foretaket har kvalifisert personell med relevant praksis fra prosjektering og 

prosjekteringsledelse, samt praksis fra utførelse/byggeledelse. Foretaket må ha rutiner for 

fagkontroll og tverrfaglig kontroll, og i tillegg dokumentere erfaring med å kontrollere andre 

foretaks arbeider, jf. byggesaksforskriften (SAK10) § 13-5 femte ledd bokstav a og tilhørende 

veiledning. 

 

Se begrunnelse under kontroll av lufttetthet i tiltaksklasse 1.  

 

Kontroll av lufttetthet i tiltaksklasse 1  

Godkjenningsområdet omfatter uavhengig kontroll av lufttetthet i alle nye boliger. 

Kontrollen for godkjenningsområdet omfatter at det er påvist oppfyllelse av krav til 

lufttetthet. Det vil normalt være tilstrekkelig å påse at det foreligger dokumentasjon fra 

tetthetsprøvning (som del av kvalitetssikringen) av tilnærmet ferdigstilt bygning, jf. SAK10 § 

13-5 fjerde ledd bokstav c.  

 

Til opplysning skal et kontrollforetak være en annen juridisk enhet enn det foretaket som skal 

kontrolleres. Foretaket kan være ansvarlig foretak i samme byggesak på annet fagområde, 

men kan ikke kontrollere egen prosjektering eller egen utførelse. Kontroll av egne arbeider er 

en del av ansvaret til prosjekterende og utførende foretak, og anses som obligatorisk 

kvalitetssikring, jf. byggesaksforskriften §§ 12-3 bokstav a og 12-4 bokstav a. Direktoratet 

tolker beskrivelsene av referanseprosjektene som kvalitetssikring av eget arbeid, og 

tilfredsstiller dermed ikke kravene til uavhengig kontroll for overordnet ansvar og lufttetthet 

i tiltaksklasse 1, jf. SAK10 § 12-5 og 13-5 fjerde ledd bokstav a og c med tilhørende 

veiledning. Foretaket har dermed ikke vist til tilstrekkelig erfaring med kontroll av andres 

arbeider og dokumentert at det samlet har kvalifikasjoner som er tilpasset 

godkjenningsområdene det er søkt om, jf. SAK10 § 11-1. 

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Byggmester Kjell Ove Gare AS 

verken i søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige 

kvalifikasjoner til å få sentral godkjenning for godkjenningsområdene i tiltaksklasse 1.  

 

Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.” 
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Sak 3/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra B&A Topp 

AS (godkjenningsnr. 2016/357). 

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 § 13-9. 

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 konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

 

I brev datert 14.01.2016 ble vedtak av 22.12.2015 påklaget ved Arne Mellingen. Klagen er 

rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Etter innsendt klage 14.01.2016 sendte foretaket inn en ny søknad om sentral godkjenning 

14.03.2016 for følgende godkjenningsområder: 

• Prosjektering av veg-, utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner 

 

Her fikk foretaket innvilget prosjektering av veg-, utearealer og landskapsutforming, og  

utførelse av veg- o grunnarbeider i tiltaksklasse 1. Godkjenningsområdene prosjektering av 

utearealer og landskapsutforming og utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i 

tiltaksklasse 1 vil dermed ikke bli vurdert i foretakets klage.  Etter brev av 01.07.2016 

vedrørende klage på vedtak ble foretaket bedt om å gi tilbakemelding til direktoratet dersom 

de ønsket å trekke klagen. Vi mottok ingen henvendelse og klagen for gjenstående 

godkjenningsområder blir dermed behandlet.  

  

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 09.11.2015 søknad om sentral godkjenning for 

ansvarsrett. 

 

Følgende godkjenningsområde ble ikke innvilget: 

• Prosjektering av utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 1 
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• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

 

Avslaget ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert nødvendig utdanningsnivå 

for prosjektering av utearealer og landskapsutforming. For godkjenningsområdet 

prosjektering av konstruksjonssikkerhet ble avslaget begrunnet med at det ikke var 

dokumentert relevant utdanning. Referanseprosjektene foretaket hadde vist til dekket heller 

ikke i tilstrekkelig grad godkjenningsområdet foretaket søkte om, jf. forskrift 26. mars 2010 

nr. 488 om byggesak før 1.1.2016 (byggesaksforskriften, heretter SAK10) §§ 11-4 og 13-5 

andre ledd bokstav g og tilhørende veiledning.  

For godkjenningsområdene grunnarbeider og landskapsutforming og utførelse av 

tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 hadde ikke foretaket 

dokumenter relevant utdanning, jf. SAK10 §§ 11-1 første ledd og 11-4. Foretaket hadde 

dermed ikke dokumentert at det samlet hadde kvalifikasjoner som var tilpasset 

godkjenningsområdene det var søkt om, jf. SAK10 § 11-1. 

 

Generelle opplysninger om foretaket 

B&A Topp AS fikk sentral godkjenning første gang 16.04.2016. I perioden 16.04.2016 –

16.04.2019 har foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdene prosjektering av 

veg-, utearealer og landskapsutforming, og utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i 

tiltaksklasse 1. 

 

Foretaket har 3 ansatte og ligger i Hommelvik i Malvik kommune, Sør-Trøndelag. Arne 

Mellingen er daglig leder. Han har yrkesbevis som anleggsmaskinfører fra 1984 og fullført 

korrespondansestudier ved NKI-skolen innen bygg og anlegg . Foretaket har sin virksomhet 

innen byggeteknisk konsulentvirksomhet. 

 

 

Saksgang 

09.11.2015 Søknad 

14.12.2015 Midlertidig svarbrev på søknad om sentral godkjenning 

22.12.2015 Innsendt tilleggsdokumentasjon  

22.12.2015 Vedtak om sentral godkjenning  

14.01.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

01.07.2016 Midlertidig svarbrev til klage (forespørsel om opprettholdelse av klage) 

12.07.2016 Midlertidig svarbrev til klage (forespørsel om flere referanseprosjekter) 

 

Foretaks anførsler 

Foretaket skriver i sin klage at det har funnet kopier av utdanning fra NKI-skolen innen bygg 

og anleggsteknikk. Videre skriver de at om direktoratet ønsker mer informasjon, for 

eksempel attester, kan dette sendes inn ved forespørsel.  
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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 konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

 

I henhold til forskrift 26. mars 2010 nr. 488 om byggesak før 1.1.2016 (byggesaksforskriften, 

heretter SAK10) § 11-1 skal foretaket i søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett 

«dokumentere at det har samlede kvalifikasjoner som er tilpasset det omsøkte 

godkjenningsområdet». Videre skal det legges vekt på «en vurdering av om foretakets 

kvalifikasjoner med hensyn til utdanning og praksis fremstår som relevante for det omsøkte 

godkjenningsområdet» og foretakets «tilknytning til godkjenningsområdet», jf. 

byggesaksforskriften § 11-4 første og annet ledd. 

 

Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

prosjekterende i tiltaksklasse 1 er mesterbrev eller teknisk fagskole jf. SAK10 § 11-1 og 

veiledningen til bestemmelsen slik den gir uttrykk for den sentrale godkjenningsordningens 

praksis for krav til utdanningsnivå. Relevant utdanning for dette godkjenningsområdet vil for 

eksempel være bygg/-tømrermester eller teknisk fagskole med linjefag bygg. 

Foretaket viser til yrkesbevis som anleggsmaskinfører i tillegg til korrespondansestudier ved 

NKI-skolen innen bygg og anlegg. Utdanningskravet til nivå er dermed oppfylt, mens kravet til 

relevant utdanning ikke er oppfylt.  

 

Krav til praksis 

Fagområdet 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, jf. SAK10 § 13-5 andre ledd 

bokstav g med tilhørende veiledning. 

 

Foretaket viser i sin søknad hovedsakelig til prosjektering av støttemurer. I midlertidig 

svarbrev av 12.07.2016 ble foretaket bedt om å dokumentere flere referanseprosjekter for 

prosjektering av konstruksjonssikkerhet, som viste bredden i godkjenningsområdet. Vi har 

ikke mottat noe svar på henvendelsen og foretaket har dermed ikke  dokumentert en 

dekkende praksis med godkjenningsområdet, jf. Byggesaksforskriften (SAK10) §13-5. 
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Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

utførende i tiltaksklasse 1 er fag- svennebrev jf. SAK10 § 11-1 og veiledningen til 

bestemmelsen slik den gir uttrykk for den sentrale godkjenningsordningens praksis for krav 

til utdanningsnivå. Relevant utdanning for dette godkjenningsområdet vil for eksempel være 

svennebrev som tømrer. 

Foretaket viser til yrkesbevis som anleggsmaskinfører i tillegg til korrespondansestudier ved 

NKI-skolen innen bygg og anlegg. Utdanningskravet til nivå er dermed oppfylt, mens kravet til 

relevant utdanning ikke er oppfylt.  

 

Krav til praksis 

Godkjenningsområdet omfatter oppføring og endringsarbeider av byggverk med liten 

vanskelighetsgrad. Det vil si småhus til og med tre etasjer og andre bygninger til og med to 

etasjer. Alle relevante arbeider som inngår i oppføring av bygning omfattes av 

godkjenningsområdet, f.eks. betongarbeider og murarbeider for småhus i tiltaksklasse 1, 

montering av produkter, bygningselementer, taktekkingsarbeider og membranarbeider (fukt, 

radon) m.m. 

Foretaket viser i sin søknad til ett referanseprosjekt som ble vurdert som relevant i 

tiltaksklasse 1. For utførende godkjenningsområder i tiltaksklasse 1 skal foretaket kunne 

dokumentere to års praksis etter endt utdanning som tømrersvenn eller tilsvarende. 

Foretaket har dermed ikke dokumentert en tilstrekkelig praksis med godkjenningsområde, jf. 

SAK10 §11-1 med tilhørende veiledning.  

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at B&A Topp AS verken i søknaden 

eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner til å få 

sentral godkjenning for godkjenningsområdene: 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

 

Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.» 
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Sak 4/17 Utsatt behandling av klage på vedtak om avslag på søknad om endring av 

sentral godkjenning fra Atmos AS (godkjenningsnr. 2016/475).  

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 § 13-9. 

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 ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 3 

 

I brev datert 18.01.2016 ble vedtak av 13.01.2016 påklaget ved Johan Petter Rønne. Klagen 

er rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Klagen gjaldt opprinnelig for godkjenningsområdene overordnet ansvar for utførelse i 

tiltaksklasse 3 og utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 3. I e-post til 

direktoratet 24.10.2016 frafalt imidlertid foretaket v/Johan Petter Rønne klagen for 

godkjenningsområdet overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 3. Klagen ble samtidig 

opprettholdt for godkjenningsområdet utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner i 

tiltaksklasse 3.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 27.11.2015 søknad om endring av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 13.01.2016 avslo direktoratet søknaden. Følgende godkjenningsområder ble 

ikke innvilget: 

• Overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 3 

• Utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 3 

 

Avslaget for godkjenningsområdet utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner i 

tiltaksklasse 3 ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert utdanningsnivå for 

funksjonen utførende i tiltaksklasse 3, jf. forskrift 26. mars 2010 nr. 488 om byggesak før 
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1.1.2016 (byggesaksforskriften, heretter SAK10) § 11-1 første ledd. Foretaket hadde dermed 

ikke dokumentert at det samlet hadde kvalifikasjoner som var tilpasset godkjenningsområdet 

det var søkt om, jf. SAK10 § 11-1. Direktoratet fant heller ikke grunnlag for å innvilge 

godkjenningsområdet i en lavere tiltaksklasse.  

 

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Atmos AS fikk sentral godkjenning første gang 21.09.2006. I perioden 31.08.2012 –

21.09.2015 hadde foretaket sentral godkjenning for følgende godkjenningsområder:  

• Prosjektering av sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3 

• Prosjektering av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 3 

• Overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 3 

• Kontroll av våtrom i tiltaksklasse 1 

 

Foretaket har 1 ansatt og ligger i Trondheim kommune i Sør-Trøndelag. Johan Petter Rønne 

er daglig leder. Han har utdanning som ingeniør VVS fra 1975.  

 

Atmos AS ble stiftet 08.05.2006 og har sitt daglige virke innen byggeteknisk 

konsulentvirksomhet. Dette omfatter å tilby tjenester, produkter og installasjoner med 

prosjektutvikling, prosjektering av VVS og klimatekniske systemer i bygninger herunder 

rådgivningstjenester som naturlig står i forbindelse med dette. Selskapet har videre som 

formål å kunne tilby tjenester innen totalentrepriser og delta i andre selskaper innen samme 

virksomhetsområde.  

 

 

Saksgang 

27.11.2015 Søknad 

13.01.2016 Vedtak om sentral godkjenning (Avslag) 

19.01.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

28.09.2016 Brev angående innhenting av ytterligere informasjon sendt foretaket 

24.10.2016 Tilbakemelding mottatt fra foretaket 

24.10.2016 E-post korrespondanse mellom foretaket og direktoratet 

 

 

Foretaks anførsler 

Foretaket v/Johan Petter Rønne anfører i klagen at han tilfredsstiller kravene til utdanning i 

SAK10 § 11-1 tabell 1 i veiledning til forskriften og stiller i tillegg spørsmålet hvor i forskriften 

det står at foretaket i tillegg til kompetansen som VVS ingeniør også skal ha ansatte med 

svennebrev. Rønne anfører videre at direktoratet ikke kan begrunne avslaget med 

manglende utdanningsnivå, da han har dokumentert tilstrekkelig samlet utdanningsnivå. 

Videre viser foretaket til at Rønne har erfaring innenfor godkjenningsområdet utførelse av 
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ventilasjon- og klimainstallasjoner samt at foretaket benytter seg ved innleie ved behov. 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 ventilasjon- og klimainstallasjoner i 

tiltaksklasse 3.  

 

Foretaket skal i søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett «dokumentere at det har 

samlede kvalifikasjoner som er tilpasset det omsøkte godkjenningsområdet”, jf. SAK10 § 11-

1. Videre skal det legges vekt på «en vurdering av om foretakets kvalifikasjoner med hensyn 

til utdanning og praksis fremstår som relevante for det omsøkte godkjenningsområdet» og 

foretakets «tilknytning til godkjenningsområdet», jf. byggesaksforskriften § 11-4 første og 

annet ledd.  

 

Utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 3 

Krav til utdanning 

Foretakets daglige leder Johan Petter Rønne har dokumentert å ha utdanning som ingeniør 

VVS fra 1975. Denne utdanningen er relevant for godkjenningsområdet og tilsvarer det nivå 

som kreves for funksjonen utførende i tiltaksklasse 3, jf. SAK10 § 11-1 og tilhørende 

veiledning. Utdanningskravet er dermed oppfylt.  

 

Krav til praksis 

Godkjenningsområdet utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner omfatter utførelse av 

nye eller vesentlig endring av eksisterende ventilasjon- og klimainstallasjoner. Dette omfatter 

blant annet installasjon av komplett balansert ventilasjonsanlegg med varme-, kjøle- og 

gjenvinningsfunksjoner inklusiv lyd- og brannisolering, og branntetting av kanalføringer 

gjennom brann- og lydskiller.  

 

I tiltaksklasse 3 omfattes utførelse av nye eller vesentlig endring av en eller flere eksisterende 

installasjoner med stor kompleksitet eller med store konsekvenser ved feil for inneklima eller 

brannsikkerhet. Godkjenningsområdet omfatter ventilasjonsanlegg som betjener to eller 

flere brannceller uten sentralstyring med luftmengde over 25000 m3/h, ventilasjonsanlegg 

med sentralstyring i to eller flere brannceller og røykventilasjonsanlegg i bygninger i 

brannklasse 3, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav m og tilhørende veiledning.  

 

Atmos AS har i søknadsomgangen vist til fire referanseprosjekter som gjelder utførelse av 

kompliserte ventilasjonsanlegg i større varehus og forretningsbygg samt en idrettshall. I 

beskrivelsen til alle referanseprosjektene kommer det frem at Atmos AS ikke selv har stått 

for utførelsen, men har oppgitt å ha brukt innleid kompetanse til utførelsen av alle tiltakene.  

 

For foretak som søker om sentral godkjenning gjelder krav om at foretaket skal ha en 

organisasjon med gjennomføringsevne for de oppgaver som er omfattet av 
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godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 9-1 andre ledd og tilhørende veiledning. Dette innebærer 

at foretakets organisasjon og samlede kvalifikasjoner må være tilpasset det omsøkte 

godkjenningsområdet, og faglig ledelse må ha nødvendige kvalifikasjoner i form av relevant 

utdanning og praksis som står i forhold til de oppgaver som foretaket skal gjennomføre.  

 

I både de oppgitte referanseprosjektene og i klagebrevet er det beskrevet at foretaket 

benytter seg av innleid kompetanse ved selve utførelsen av tiltakene. Bruk av 

underkonsulenter for utførelsen kan etter direktoratets praksis ikke danne grunnlag for 

vurdering av foretakets gjennomføringsevne. Bakgrunnen for dette er at det er de samlede 

kvalifikasjonene i foretaket som skal vurderes, jf. SAK10 § 9-1 andre ledd. Innleid kompetanse 

omfattes ikke av den kompetansen som finnes i foretaket, og kan dermed heller ikke inngå i 

vurderingen av foretakets gjennomføringsevne.  

 

Foretaket har i sin søknad vist til å ha en ansatt med utdanning som ingeniør og tilfredsstiller 

dermed kravet til utdanningsnivå for det omsøkte godkjenningsområdet. Utdanning som 

ingeniør er imidlertid alene ikke tilstrekkelig til å kunne forestå arbeider innenfor utførelse av 

ventilasjon- og klimainstallasjoner. Foretaket må også ha kompetanse i utførende ledd for å 

kunne dokumentere kvalifikasjoner som er tilpasset det aktuelle godkjenningsområdet.  

 

Atmos AS har ikke dokumentert å ha utførelseskompetanse i foretaket i form av fag-

/svennebrev eller lignende. Når foretaket har vist til at det er avhengig av innleid 

kompetanse for utførelsen av tiltak og ikke har noen slik form for utførelseskompetanse selv i 

foretaket, er det etter dette direktoratets vurdering slik at foretaket ikke tilfredsstiller kravet 

samlede kvalifikasjoner som er tilpasset det omsøkte godkjenningsområdet det søkes sentral 

godkjenning for. Det er på bakgrunn av dette direktoratets vurdering at foretaket ikke har 

tilstrekkelig gjennomføringsevne til å dekke godkjenningsområdet i tiltaksklasse 3, jf. SAK10 § 

9-1 andre ledd, jf. § 13-5 tredje ledd bokstav m og tilhørende veiledning.  

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Atmos AS verken i søknaden eller i 

klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner til å få sentral 

godkjenning for godkjenningsområdet utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner i 

tiltaksklasse 3, jf. SAK10 § 11-1.  

 

Direktoratet finner heller ikke grunnlag for å kunne innvilge godkjenningsområdet i en lavere 

tiltaksklasse. Bakgrunnen for dette er at foretaket ikke har noen form for dokumentert 

utførelseskompetanse og dermed heller ikke etter direktoratets vurdering har 

gjennomføringsevne til å dekke godkjenningsområdet lavere tiltaksklasser.  

 

Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.» 
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Sak 5/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra Mentor 

Prosjektering AS (godkjenningsnr. 2016/1049).  

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 § 13-9. 

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 Brannkonsept i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av Konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse  2 

• Prosjektering av Bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av Lydforhold og vibrasjoner i tiltaksklasse 2 

• Kontroll av Bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 

• Kontroll av Konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse  2 

• Kontroll av Brannsikkerhet i tiltaksklasse 2 

Vedtaket  ble påklaget av foretaket ved Tommy Musum. Foretaket er klageberettiget, jf. 

forvaltningsloven (fvl) § 28,1. ledd. Klagen er fremsatt i rett tid, jf. fvl. § 29. 

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 27.11.2015 søknad om sentral godkjenning for 

ansvarsrett for de overnevnte godkjenningsområdene.  Foretaket har tidligere hatt sentral 

godkjenning, men da i tiltaksklasse 1, med unntak av søkefunksjonen.  (Se oversikt over 

tidligere godkjenninger nedenfor  og i vedlegg). 

I vedtak datert 14.01.2016 avslo direktoratet søknaden om sentral godkjenning for alle de 

omsøkte godkjenningsområdene.  

Begrunnelsen for avslagene var at foretaket ikke hadde dokumentert nødvendig 

utdanningsnivå for tiltaksklasse 2, som er Bachelor eller tilsvarende. 

Godkjenningsområdene Prosjektering av Bygningsfysikk, Prosjektering av Lydforhold og 
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vibrasjoner og Kontroll av Brannsikkerhet, alle i tiltaksklasse 2 ble også avslått på grunn av 

referanseprosjektene ikke dekket godkjenningsområdenes faglige innhold. 

Det vises til vedtaket. 

Etter at vedtaket var fattet kontaktet foretaket vedkommende saksbehandler på telefon og 

fortalte at Musum hadde fullført teknisk fagskole i 1995 og dermed hadde fem års praksis 

etter at denne utdanningen var ferdig. På dette grunnlag fattet direktoratet den gang et 

delvis omgjøringsvedtak, hvor foretaket fikk innvilget: 

• Prosjektering av Brannkonsept i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av Konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse  1 

• Prosjektering av Bygningsfysikk i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av Lydforhold og vibrasjoner i tiltaksklasse 1 

For øvrig  vises det til oversikten  over saksgangen nedenfor. 

 

Generelle opplysninger om foretaket  

Foretaket er et aksjeselskap som ble stiftet 16.06.2008 er hjemmehørende i Stavanger 

kommune. Ifølge Brønnøysundregistrene ble foretaket registrert 15.07.2008.  Næringskode 

er 71.121 byggteknisk konsulentvirksomhet. 

Foretaket har  2 ansatte. Daglig leder er Tommy Musum. Han oppgir å ha 

Universitetsutdannelse/ høgskole av lavere grad (se nedenfor) og 16 års erfaring.  Musum 

har sendt inn kopi av en karakterutskrift fra Høgskolen i Stavanger, datert 19.02.1999, 

byggelinjen. Utskriften viser totalt 35 vekttall. Utdanningen ble ikke fullført og Musum har 

derfor ikke vitnemål. I tillegg har han sendt inn kopi av to karakterutskrifter fra henholdsvis 

NTNU fra 2000 og Høgskolen i Sør-Trøndelag, datert 2002. Disse to karakterutskriftene gir til 

sammen 5 vekttall. Det vil si at Musum totalt har 40 vekttall, eller 120 studiepoeng.  Det må 

presiseres at dette er karakterutskrifter og ikke vitnemål.  Den andre ansatte er Ørjan 

Magnussen, han har teknisk fagskole, bygg fra 2014.  For øvrig vises det til vurderingen av 

utdannelsen nedenfor. 

Oversikt over godkjennelseshistorikk for foretaket 

I og med at foretaket tar opp forholdet til tidligere godkjenninger,  gjennomgås disse. 

Foretakets første sentrale godkjenninger var etter tidligere forskrift om godkjenning av 

foretak av 1997, som hadde andre regler enn gjeldende forskrift. Foretaket fikk også sentral 

godkjenning etter gjeldende forskrift i vedtak av 28.01.2013, da kun for tre kontrollområder i 

tiltaksklasse 1, samtidig som det ble avslag på alle omsøkte godkjenningsområder i 

tiltaksklasse 2. I vedtaket av 13.06.2013 fikk foretaket innvilget søkerfunksjonen i 

tiltaksklasse 2, og en del godkjenningsområder i tiltaksklasse 1. Det ble gitt avslag for flere 

godkjenningsområder, både i tiltaksklasse 1 og 2.  Det påklagede vedtaket er nr. 3 som er 

fattet etter at SAK10 ble innført.  
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I vedtak nr. 4, som er fattet etter at det vedtaket som denne klagen gjelder, fikk foretaket 

innvilget søkerfunksjonen i tiltaksklasse 2, og en del områder i tiltaksklasse 1. Tre 

godkjenningsområder i tiltaksklasse 2 ble avslått med tilsvarende hovedbegrunnelse som i 

det påklagede vedtaket, nemlig manglende utdannelse. Referanseprosjektene for 

tiltaksklasse 2 ble ikke vurdert.  Dette vedtaket er ikke påklaget. 

 

Saksgang   

27.11.2015: Søknad 

14.01.2016: Vedtak. Alle omsøkte godkjenningsområder avslås. 

20.01.20016: Delvis omgjøring. Fire godkjenningsområder innvilges i tiltaksklasse 1 

26.01.2015: Direktoratet mottar et brev angående utdanningen 

01.02.2016: Foretaket anmoder om ny vurdering av søknaden. Dette avslås 

04.02.2016: Vedtaket påklages av foretaket 

24.02.2016: E-post fra foretaket hvor det vises tile brevet datert 26.01.2016 

29.04.2016: Brev fra foretaket. Påberoper seg overgangsordningen 

 

Foretakets anførsler 

Foretaket har sendt inn brev datert 01.02.2016, hvor det  bes om at hele vedtaket omgjøres. 

I tillegg kommer klagen, datert 04.02.2016 og et eget brev datert 29.04.2016. Det er sendt 

inn totalt 13 sider argumentasjon.  I tillegg kommer en del annen dokumentasjon. Innholdet 

er delvis sammenfallende. 

Når det gjelder utdanningen, er hovedanførslen at Tommy Musum mener at hans utdannelse 

skal likestilles med Bachelorutdanning/Ingeniør innen byggfag. Det anføres også at 

bachelorutdanning ikke er et absolutt krav for å kunne få sentral godkjenning i tiltaksklasse 2. 

Videre vises det til at Musum fikk godkjent sin utdannelse da han tidligere jobbet i foretaket 

Faber Bygg AS,  og at dette foretaket fikk sentral godkjenning i tiltaksklasse 2 på grunn av 

dette. 

Når det gjelder manglende referanseprosjekter, er det vist til at foretaket er lokalt godkjent i 

tiltaksklasse 2 for b.la. prosjektering innen lyd og anlegg. Det vises videre til at foretaket har 

hatt en del oppdrag med prosjektering av bygningsfysikk for et boligbyggelag. Foretaket 

opplyser samtidig at det ikke har hatt ansvarsrett for disse tiltakene, men anser det likevel 

som relevant praksis for tiltaksklasse 2. Det anføres videre at foretaket har hatt en uavhengig 

kontroll av brannsikkerhet i tiltaksklasse 2. 

I klagen vises det også til en del referanseprosjekter som er blitt ettersendt. Dette gjelder 

også uavhengig kontroll. 

I forbindelse med at direktoratet delvis omgjorde avslaget i vedtaket og innvilget fire 
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godkjenningsområder i tiltaksklasse 1, påpekes det at direktoratet da hadde godtatt 

referanseprosjektene. (Det var da i en lavere tiltaksklasse, direktoratets bemerkning). 

I brev av 29.04.2016,  henviser foretaket til at det den 23.02.2016 ble innført en 

overgangsordning for foretak som søker sentral godkjenning. Ifølge den nye § 20-3 i SAK10 

ble det åpnet for at foretak  kan få sentral godkjenning på grunnlag av den rettstilstanden 

som gjaldt før 01.01.2016. Foretaket anfører at det kommer inn under overgangsordningen. 

Det vises til anmodning om ny vurdering av søknaden, datert 01.02.2016,  klagen, datert 

04.02.2016 og eget brev av 29.04.2016. 

  

Vurdering 

Direktoratet skal innledningsvis beklage den lange saksbehandlingstiden på klagesaker.  

Direktoratet har vurdert klageanførslene og funnet at klagen ikke kan føre frem for de 

påklagede godkjenningsområdene.  

Det gjøres oppmerksom på at alle henvisninger til forskriftene er slik disse lød før 01.01.2016. 

 

Felles kommentar angående utdannelsen 

Hovedspørsmålet i saken er hvorvidt  de karakterutskrifter Musum har sendt inn  

dokumenterer tilstrekkelig og relevant utdannelse for de påklagede godkjenningsområdene. 

Alle de avslåtte godkjenningsområdene er i tiltaksklasse 2.  Relevant utdannelsesnivå for 

prosjektering og uavhengig kontroll i denne tiltaksklassen er Bachelor eller tilsvarende.  

Relevant fagretning er bygg. Dette fremgår av tabellen til veiledningen til § 11-1.1. i SAK10, 

slik denne lød før 01.01.2016. Tabellen gir uttrykk for direktoratets praksis når det gjelder 

hvilke utdanningsnivå som er tilstrekkelig og relevant for at foretaket skal kunne ansees 

kvalifisert  for å sentral godkjenning og for ansvarsretter i tiltaksklasse 2.   

Dette var også den nødvendige kompetansen ifølge den tidligere forskrift om godkjenning av 

foretak av 22.01.1997 § 11.  Den forskriften hadde imidlertid en bestemmelse i § 11 nr. 2, 

som åpnet opp for å godkjenne lavere utdannelse ved særlig kvalifiserende praksis, eller 

praksis av lengre varighet enn det som ellers kreves. 

I Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) skrev departementet at praksisen måtte bli innskjerpet. Etter 

dette ble det gitt ny forskrift.  

Musum har ikke fullført utdannelsen ved Høyskolen og har ikke fremlagt vitnemål. Han har 

sendt karakterutskrifter fra daværende Høgskolen i Stavanger. Det fremgår der at Musum 

har 35 vekttall etter de tre årene, men altså ikke vitnemål på at utdannelsen ble fullført.  

Musum har vedlagt ved kopi av et vitnemål som tilhører en kamerat, for å vise hvordan det 

ser ut. Direktoratet finner ikke at dette har noen reell betydning for å avgjøre 

hovedspørsmålet, nemlig om Musums utdannelse er dekkende for de omsøkte 

godkjenningsområdene. 
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I tillegg  til den avsluttede utdannelsen ved Høgskolen i Stavanger, har han tatt et fag ved 

NTNU, og et ved Høgskolen vi Sør-Trøndelag, totalt 5 vekttall.  Det er denne 

tilleggsutdannelsen, som i sum gir ham 40 i vekttall, Musum anfører som grunnlag for at han 

dermed har en utdannelse som tilsvarer en høyskoleutdannelse/bachelor. (Bachelor er på 60 

vektall). 

I den sammenheng har han bl.a. vist til et brev fra to vitenskapelig ansatte ved Universitetet i 

Stavanger. I brevet skriver de to at de mener direktoratet må godkjenne kandidater med 

tittelen høgskolekandidat/ingeniør i tillegg til vitnemål fra toårig teknisk fagskole som 

”tilsvarende utdannelse.” 

Direktoratet  finner det ikke korrekt å foreta en vurdering som indirekte gir Musum tittelen 

Høyskolekandidat. Det er Universitetet i Stavanger som må foreta den vurderingen, og 

eventuelt utstede vitnemål dersom Universitetet mener at det er faglig grunnlag for dette.   

Musum viser videre til at direktoratet på sine nettsider den 04.03.2016 publiserte 

følgende:”….tidligere utdanning på ingeniørnivå som fulgte en annen form eller andre grader 

likestilles med dagens bachelorutdanning.” 

Denne formuleringen bygger på den forutsetning at det foreligger vitnemål fra den tidligere 

formen for utdanning. Musum har ikke slikt vitnemål, og omfattes derfor ikke av 

formuleringen. 

Til foretakets anførsel om at det ifølge veiledningen til SAK10 ikke er et absolutt krav at 

foretaket har bachelorutdannelse, skal direktoratet bemerke at  foretaket da må 

sannsynliggjøre at det har en fullført utdannelse som ”svarer til” dette nivået. Dette 

dokumenteres ved å sende inn vitnemål. Vi minner om SAK10 § 13-2 hvor det klart fremgår 

at det er foretaket som har dokumentasjonsplikten for at det oppfyller vilkårene.   

Foretaket hadde en søknad om sentral godkjenning til behandling etter at det hadde sendt 

inn den klagen som nå behandles. I vedtaket, datert 01.11.2016, fikk foretaket avslag på alle 

omsøkte godkjenningsområder i tiltaksklasse 2, med unntak av søkefunksjonen.  (For det 

godkjenningsområdet er det tilstrekkelig med mesterbrev eller fagskole med fagplan for 

linjefag for å kunne innvilge sentral godkjenning i tiltaksklasse 2). 

I forbindelse med behandlingen av den saken var direktoratet i kontakt med Universitetet i 

Stavanger. Der ble det opplyst at det er fullt mulig å sende inn sine utdanningspapirer for å få 

de vurdert. Dersom sammensetningen av fag er tilstrekkelig vil det være mulig å få utstedt 

vitnemål med oppnådd grad. 

I vedtaket skrev direktoratet  derfor at det ikke vurderte den utdannelsen som Musum hadde 

sendt inn på grunn av at det ikke var innsendt vitnemål. Dette vedtaket er ikke påklaget. 

Direktoratet konkluderer derfor med at Musum ikke har dokumentert at hans utdannelse er 

tilstrekkelig for prosjektering og uavhengig kontroll i tiltaksklasse 2. 
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Forholdet til overgangsordningen 

Ordningen med at foretak kan få vurdert sin søknad etter  kvalifikasjonskravene  før 

01.01.2016, gjelder kun for fornyelser. Dette står klart i veiledningen til SAK10 § 20-3.  

Mentor Prosjektering A/S har ikke hatt noen av de omsøkte godkjenningsområdene siden 

SAK10 ble vedtatt 01.07.2010. Foretaket kommer derfor ikke inn underovergangsordningen. 

 

Forholdet til godkjenning av foretaket Faber Bygg AS 

Musum jobbet i dette foretaket frem til  slutten av 2009. (Ifølge opplysninger i direktoratets 

arkiv, er det gitt beskjed  fra Faber Bygg AS den 05.10.2009 om at Musum hadde sluttet i 

foretaket.)  I forbindelse med klagen, har Musum vist til at direktoratet i brev til Faber Bygg 

AS, datert 14.09.2009, skrev at den forrige godkjenningen  hadde blitt gitt på bakgrunn av 

Musums utdannelsesnivå. Musum mener da at dette fortsatt må gjelde. 

Direktoratet finner ikke grunnlag for å dele denne oppfatningen. Som nevnt ovenfor, var det 

den gang større adgang til å fravike forskriften en hva det er i dag. En slik konkret vurdering 

kan heller ikke legge føringer for all fremtid.  Direktoratet viser her til SAK10 § 13-4.3. ledd 

som sier at et foretak kan få fornyet sentral godkjenning, dersom det oppfyller de krav som 

gjelder på fornyelsestidspunktet.  Regelen gjelder selvsagt også ved førstegangssøknader. Vi 

minner i den sammenheng  også om at Musum kan få vurdert sin utdannelse ved 

Universitetet i Stavanger, og der få utstedt vitnemål dersom universitetet mener det er faglig 

grunnlag for dette.  Selv om direktoratet den gang fant å legge Musums utdannelse til grunn, 

har ikke Musum noe rettskrav på at dette skal gjøres for fremtiden.  

Det fremgår for øvrig at da Faber Bygg AS ble innvilget  Pro/Kpr i tiltaksklasse 2 i vedtak av 

2.12.2009 ble det lagt vekt på en annen persons kompetanse, nemlig Gabrielsens. Dette som 

et utslag av at tidligere forskrift om godkjenning av foretak i § 11-1 nr. 2 åpnet for den type 

vurderinger. Det minnes om at departementet i Ot.prp. nr. 45 skrev at det måtte bli en 

skarpere praktisering av regelverket. 

Hovedkonklusjonen er derfor at Musums utdannelse ikke er tilstrekkelig for prosjektering og 

kontroll av prosjektering i tiltaksklasse 2. Han kommer heller ikke inn under 

overgangsordningen, og  direktoratet finner heller ikke grunnlag for å videreføre en 

vurdering fra 2006.  Det må også bemerkes at Musum ikke har dokumentert særlig 

kvalifiserende praksis, noe som i tilfelle vil være en forutsetning for å fravike 

utdannelseskravet. 

 

Vurdering av referanseprosjektene for godkjenningsområdene 

I og med at foretaket ikke har den nødvendige utdannelsen, trenger ikke direktoratet gå 

detaljert gjennom referanseprosjektene for å avgjøre klagen. 

Direktoratet gjør  imidlertid oppmerksom på at ifølge Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) pkt. 10.8.1. 

må foretakets faglige ledelse  i søknad om sentral godkjenning vise at den behersker hele 

bredden av arbeidsoppgaver innen det godkjenningsområdet det søker sentral  godkjenning 
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for. Den faglige bredden fremgår av omtalen av godkjenningsområdet i SAK10 § 13-5, jf. den 

relevante bestemmelsen i kap 12, som for eksempel § 12-3 for prosjekterendes ansvar. I 

tillegg kommer relevante bestemmelser i teknisk forskrift, TEK10. Særlig er dette aktuelt for 

brann. 

Prosjektering av Brannkonsept i tiltaksklasse 2 

Godkjenningsområdet omfatter utforming av helhetlig konsept for brannsikkerheten for nytt 

eller endring av eksisterende tiltak, ut fra byggverkets brannklasse, risikoklasse, forutsatte 

bruk, størrelse og planløsning. 

Godkjenningsområdet omfatter: 

• tiltak for å ivareta sikkerhet ved rømning og sikkerhet for slukkemannskap, 

• tiltak for å ivareta sikkerhet mot brann- og røykspredning, 

• tiltak for å sikre materielle verdier. 

Se videre: tabell for brannklasse og risikoklasse i veiledning til byggteknisk forskrift. 

 

I tiltaksklasse 2 omfatter godkjenningsområdet utforming av helhetlig konsept for sikkerhet 

ved brann for nytt eller endring av eksisterende byggverk i brannklasse 1 som er i risikoklasse 

3, 5 og 6, og for byggverk i brannklasse 2 som er i risikoklasse 1, 2 og 4. 

Tiltaket må prosjekteres i samsvar med preaksepterte ytelser, jf. byggteknisk forskrift § 2-1 

andre ledd bokstav a. Utforming av helhetlig brannkonsept som oppfyller forskriftenes krav 

til innhold og dokumentasjon er sentrale oppgaver i dette godkjenningsområdet, og særlig i 

tiltaksklasse 2 og 3.  

Referanseprosjektene 

Søknaden inneholdt fire referanseprosjekter.  Prosjektene inneholder en kort beskrivelse av 

tiltakene, som alle er i mindre målestokk.  Referanseprosjektene dokumenterer ikke hvordan 

foretaket løser oppgaven med å utarbeide et helhetlig brannkonsept i samsvar med 

gjeldende regelsett. Det er for eksempel ikke dokumentert hvordan foretaket har anvendt 

bestemmelsene i TEK10 kap. 11 og kap 2, jf. forholdet til brannklasse 1 og 2 (jf. TEK10 § 11-3) 

og risikoklasser (jf TEK10 § 11-2). Jf. beskrivelsen av godkjenningsområdets faglige innhold.  

Sammen med søknaden var det vedlagt kopi av vedtakene i de respektive kommunene hvor 

disse prosjektene har vært utført, og hvor det bekreftes at  foretaket har hatt lokal 

ansvarsrett. Kommunen hadde imidlertid anledning til å vurdere kompetansen konkret opp 

mot det aktuelle tiltaket, mens direktoratet skal vurdere hvorvidt foretaket har dokumentert 

at det behersker hele godkjenningsområdets faglige innhold. Selv om kommunen har satt 

disse tiltakene i tiltaksklasse 2, er dette ikke en vurdering direktoratet er bundet av. 

Direktoratet mener det ikke er ikke faglig grunnlag for å gi klagen medhold på dette grunnlag. 

https://dibk.no/byggeregler/tek/3/11/i/11-3/
https://dibk.no/byggeregler/tek/3/11/i/11-2/
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Foretaket ettersendte en del dokumentasjon den 27.11. 2015. Det var ikke vedlagt noe som 

dokumenterte brannprosjektering der. 

Klagen  inneholdt ikke nye referanseprosjekter. Det er heller ikke innkommet 

referanseprosjekter for dette godkjenningsområdet på annen måte. 

Foretaket har ikke dokumentert tilstrekkelig utdanning eller relevant praksis som er 

nødvendig for prosjektering av brannkonsept  i tiltaksklasse 2.  Foretaket har dermed heller 

ikke dokumentert at det har tilstrekkelig kvalifikasjoner for å få sentral godkjenning for det 

påklagede området, jf. pbl. § 23-5, SAK 10 §§ 9-1.1. ledd, 11-1,1. ledd og §§ 11-4, 12-3 og 13-

5.2.ledd bokstav e, jf. også pbl. § 22-1. 

 

Prosjektering av Konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2 

Fagområdet 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. 

Godkjenningsområdet omfatter også prosjektering av riving. 

I tiltaksklasse 2 innbefatter godkjenningsområdet prosjektering av konstruksjonssikkerhet av 

nytt eller endring av eksisterende tiltak som bygg, anlegg eller frittstående konstruksjon i 

pålitelighetsklasse 2 iht. NS-EN 1990 +NA og brannklasse 2 og 3 iht. byggteknisk forskrift, 

hvor dimensjonering skjer etter lineære beregningsmodeller. 

Dimensjoneringen skjer etter anerkjente beregningsmetoder ved sikre data for grunnforhold 

og produkter, og baseres på standardlaster og naturpåkjenninger. 

Eksempler på tiltak i denne klassen kan være: 

• boligblokker, kontor-, forretnings- og skolebygg (t.o.m. 5 etg.), 

• middels store endringer av eksisterende byggverk i tiltaksklasse 2 og 3 som medfører 

endringer av konstruksjon, 

• middels store utendørstribuner, bruer (inntil 50 m spennvidde) og høye tårn (over 40 

m høyde). 

Søknaden inneholdt tre referanseprosjekter. De to nyeste, fra henholdsvis 2011 og 2014, 

gjelder ombygging. Prosjektene sier ikke noe om forhold som hvordan byggets totale 

stabilitet ble håndtert, eventuelt i hvilken grad ombyggingene innebar behov for dette. Det 

er ikke beskrevet noe om pålitlighetklasse og forholdet til NS-EN 1990 +NA, forhold som er 

viktig når det gjelder tiltaksklasse 2. Det tredje prosjektet er fra 2008, og gjelder et tiltak hvor 

Musums forrige arbeidsgiver, Faber Bygg AS fikk lokal ansvarsrett. Tiltaket angikk 
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bruksendring fra et trapperom til kontor. Dette tiltaket dekker bare en liten del av 

godkjenningsområdets faglige innhold, og direktoratet bedømmer det heller ikke for å ha 

vært i tiltaksklasse 2. 

Klagen inneholdt ikke flere selvstendige referanseprosjekter. Heller ikke i annen senere 

innsendt dokumentasjon er det vedlagt referanseprosjekter for dette godkjenningsområdet. 

Foretaket har ikke dokumentert tilstrekkelig utdanning og relevant praksis som er nødvendig 

for prosjektering av konstruksjonssikkerhet  i tiltaksklasse 2.  Foretaket har dermed heller 

ikke dokumentert at det har tilstrekkelig kvalifikasjoner for å få sentral godkjenning for det 

påklagede området, jf. pbl. § 23-5, SAK 10 §§ 9-1.1. ledd, 11-1,1. ledd og §§ 11-4, 12-3 og 13-

5.2.ledd bokstav g, jf. også pbl. § 22-1. 

 

Prosjektering av Bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 

Prosjektering av bygningsfysikk omfatter verifikasjon av ytelser og tekniske løsninger for 

følgende fagområder i henhold til byggteknisk forskrift: energi, strålingsmiljø, lyd og fukt. 

I tiltaksklasse 2 omfatter godkjenningsområdet prosjektering av bygningsfysikk i nybygg eller 

ved endring av eksisterende bygninger med 5 etasjer. Eksempler på tiltak i denne klassen: 

• boligblokker, større kontor-, og forretningsbygg, 

• barnehager, skoler, helseinstitusjoner, arbeids- eller overnattingsbygg, 

• middels store salgs- og forsamlingslokaler, 

• middels store flerfunksjonelle bygg. 

Søknaden  inneholdt tre referanseprosjekter, alle tre fra mindre tiltak som ikke er i 

tiltaksklasse 2.  De dekker heller ikke fagområdets bredde. 

I brev av 01.02.2016, hvor foretaket ber om ny vurdering av vedtaket, er det redegjort for at 

siden 2009 har hatt en del oppdrag for et boligbyggelag. Foretaket skriver en del om disse 

oppdragene. Avslutningsvis  opplyses det at oppdragene er å anse som praksis innenfor 

bygningsfysikk i tiltaksklasse 2, for så å legge til at prosjektene har vært uten ansvarsrett. 

Foretaket skal som nevnt dokumentere at det behersker alle sider av godkjenningsområdets 

faglige innhold og omfang.  Direktoratet  kan derfor ikke legge denne redegjørelsen til grunn 

for sentral godkjenning.   

Klagen inneholder ikke nye referanseprosjekter. 

I brev av 29.04.2016 er det referert til to av de tiltakene som foretaket har ført opp som 

referanser for dette godkjenningsområdet. Det ene gjelder oppføring av frittstående bygning 

i 1 etasje på 245 m2.  Det andre prosjektet gjelder oppføring av påbygg av kontordelen av et 
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kombinert lager- og kontorbygning.  Direktoratet legger til grunn at dette er tiltak i 

tiltaksklasse 1.  

Foretaket har ikke dokumentert tilstrekkelig og relevant utdanning praksis som er nødvendig 

for prosjektering av brannkonsept  i tiltaksklasse 2.  Foretaket har dermed heller ikke 

dokumentert at det har tilstrekkelig kvalifikasjoner for å få sentral godkjenning for det 

påklagede området, jf. pbl. § 23-5, SAK 10 §§ 9-1.1. ledd, 11-1,1. ledd og §§ 11-4, 12-3 og 13-

5.2.ledd bokstav h, jf. også pbl. § 22-1. 

 

Prosjektering av Lydforhold og vibrasjoner i tiltaksklasse 2 

Fagområdet omfatter planlegging og prosjektering av byggverk for å sikre brukernes behov 

for beskyttelse mot støy og vibrasjoner. Oppgaven omfatter kartlegging av lyd- og 

vibrasjonskilder i og utenfor byggverket, samt planlegge og prosjektere byggverk og 

nødvendige tiltak. 

Lyd- og vibrasjonskilder i byggverket kan komme fra tekniske installasjoner som 

løfteinnretninger, VVS-installasjoner, ventilasjon og fra produksjonsprosesser. Lyd- og 

vibrasjonskilder utenfor byggverket kommer hovedsakelig fra trafikken, men også fra 

nærliggende industri- og servicelokaler og lignende. 

Med lydtekniske egenskaper menes luftlyd og trinnlyd og etterklangstid. 

Godkjenningsområdet omfatter prosjektering av tilstrekkelig lydkvalitet og god romakustikk 

tilpasset bruken av byggverket. 

I tiltaksklasse 2 innbefatter godkjenningsområdet prosjektering av lydforhold i bygninger 

med inntil 5 etasjer og med to eller flere bruksområder. Godkjenningsområdet omfatter 

prosjektering av tiltak mot lyd og vibrasjoner, hvor lydklasse C i NS 8176 legges til grunn. 

Søknaden inneholdt tre referanseprosjekter, hvorav det ene er fra 2009 og er tilknyttet Faber 

Bygg.  Direktoratets vurdering er at vi ikke se at noen av disse er tiltaksklasse 2.  

Beskrivelsene er dessuten meget korte.  I et prosjekt henvises det til NS 8175. Denne 

standarden  er relatert til tiltaksklasse 1.  

I brev av 29.01.2016 var det vedlagt en orientering som omhandlet disse tre tiltakene, uten 

at dette innebar en tilstrekkelig dokumentasjon som endrer direktoratets vurdering.  

Vedlagt brev datert 29.04.2016 lå det en noe mer utfyllende beskrivelse av de tre 

prosjektene som var vedlagt søknaden.  Det er ikke noe i dette materialet som gir grunnlag 

for å konkludere med at disse tiltakene var i tiltaksklasse 2.   

Det er ikke innsendt annen dokumentasjon hvor foretaket har dokumentert at det har 

prosjektert  lydforhold og vibrasjoner i tiltaksklasse 2. 
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Foretaket har ikke dokumentert tilstrekkelig og relevant utdanning  og praksis som er 

nødvendig for prosjektering av lydforhold og vibrasjoner  i tiltaksklasse 2.  Foretaket har 

dermed heller ikke dokumentert at det har tilstrekkelig kvalifikasjoner for å få sentral 

godkjenning for det påklagede området, jf. pbl. § 23-5, SAK 10 §§ 9-1.1. ledd, 11-1,1. ledd og 

§§ 11-4, 12-3 og 13-5.2.ledd bokstav m, jf. også pbl. § 22-1. 

 

Uavhengig kontroll i tiltaksklasse 2 – godkjenningsområdene Bygningsfysikk, 

Konstruksjonssikkerhet og Brannsikkerhet, alle i tiltaksklasse 2 

Direktoratet foretar en samlet vurdering av disse tre godkjenningsområdene. Det bemerkes 

innledningsvis at den nødvendige utdannelsen for uavhengig kontroll i tiltaksklasse 2 er 

bachelor eller tilsvarende. Foretaket har ikke den nødvendige utdannelsen.  

 I tillegg er det nødvendig med 6 års erfaring med godkjenningsområdet.  

Det følger direkte av pbl § 23-7.1.1.ledd og SAK10 § 14 -1 at  det foretaket som skal utøve 

uavhengig kontroll skal være uavhengig av det foretaket som har utført det arbeidet som skal 

kontrolleres. Dette innebærer at et foretak som har hatt for eksempel prosjekteringen av et 

eller flere godkjenningsområder på et tiltak, ikke kan ha uavhengig kontroll for disse 

godkjenningsområdene.  

I søknaden har foretaket ført opp tre referanseprosjekter for hvert omsøkt 

godkjenningsområde. Det fremgår imidlertid av de øvrige dokumentene i søknaden at 

foretaket også har benyttet de samme tiltakene som referanseprosjekter for prosjektering 

for de respektive godkjenningsområdene. Den kontrollen som det refereres til oppfyller  

derfor ikke kravet til uavhengighet og kan allerede av den grunn ikke danne grunnlag for 

sentral godkjenning for uavhengig kontroll.   

Dette gjelder også øvrige tiltak hvor foretaket har hatt både prosjektering og kontroll. I 

forskriftens forstand er disse prosjektene i tilfelle kun egenkontroll. 

I brev av 26.11.2015, opplyser foretaket at det ikke har hatt uavhengig kontroll i tiltaksklasse 

2. Årsaken til dette at tiltakshaverne ikke ønsker å benytte foretaket på grunn av at det ikke 

har sentral godkjenning.  Det orienteres videre om den arbeidspraksis som Musum hadde i i 

sin 8 års ansettelse i et annet foretak i området. Den praksisen han beskriver dekker ikke 

uavhengig kontroll med det innhold dette har etter regelverket. Videre orienteres det om en 

sak angående tvist i forbindelse med en enebolig, og et ikke avsluttet oppdrag med en 

fritidsbolig.  Det vises også til oppdrag med kontroll av våtrom og luftetthet i tiltaksklasse 1, 

som begge er andre godkjenningsområder og tiltaksklasser. Ikke noe av dette kan danne 

grunnlag for sentral godkjenning for et eller flere av de omsøkte godkjenningsområdene. 

I brev datert 01.02.2016, hvor det anmodes om ny vurdering av søknaden, anfører foretaket 

at det i perioden 2008 og 2009 har utført ”tredjepartsoppgaver” for Norsk Kjelekontroll. 
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Videre anføres at foretaket i perioden har vært leid inn av et annet foretak, Inspecta, for å 

utføre ”tredjepartsoppgaver” i perioden 2010-2013. Ifølge nevnte brev, har oppgaven bestått 

i ulike former for bevitnelser. 

Det er uklart hva foretaket her mener med ”tredjepartsoppgaver”. Det regelverket  som 

direktoratet håndhever benytter ikke uttrykket. Det er også uklart hvilken reell betydning 

uttrykket er  ment ha i relasjon til uavhengig kontroll. Den korte beskrivelsen som er gitt er 

heller ingen dekkende dokumentasjon for uavhengig kontroll for noen av de omsøkte 

godkjenningsområdene. 

Klagen inneholder ikke nye selvstendige referanseprosjekter. Det påpekes imidlertid at det 

var ettersendt supplerende erfaring.  Direktoratet kan ikke se at det materialet det siktes til 

er dekkende for de omsøkte godkjenningsområdene. Det minnes i den sammenheng om det 

foretaket selv opplyste om årsaken til at det ikke har erfaring med kontroll i tiltaksklasse 2 i 

sitt brev av 26.11.2015. 

Vedlagt brev av 29.04.2016 var det referert til et prosjekt  hvor en eksiterende tomannsbolig 

ble bygget om til fire leiligheter. Tiltaket var under oppførelse da referansen ble skrevet.  

Dette prosjektet vil imidlertid ikke gjøre noen endringer i hovedkonklusjonen. 

Det er også sendt inn kopi av et vedtak i Stavanger kommune datert 24.05.2007, hvor Faber 

Bygg AS fikk ansvarsrett for prosjektering og kontroll av fire godkjenningsområder. Heller 

ikke her var det en uavhengig kontroll. 

Foretaket har ikke dokumentert tilstrekkelig utdanning for disse godkjenningsområdene. 

Foretaket har heller ikke dokumentert praksis med uavhengig kontroll i de tre omsøkte 

godkjenningsområdene. Foretaket har derfor ikke dokumentert at det har tilstrekkelig 

kvalifikasjoner for å få sentral godkjenning for de tre påklagede godkjenningsområdene med 

uavhengig kontroll, jf. pbl. § 23-7, SAK 10 §§ 9-1.1. ledd, 11-1,1. ledd og §§ 11-4, 12-5 og 13-

5.5. ledd bokstavene d, e og g , jf. også pbl. § 22-1.» 

Klager har i e-post 13.02.2017 sendt inn kommentarer til direktoratets saksfremlegg i den 
aktuelle saken. Klagenemnda har tatt hensyn til disse i vurderingen, men kan ikke se at de 
har avgjørende betydning for resultatet i saken.  
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Sak 6/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

fra Murteknikk Murmester Per Th Snarud (godkjenningsnr. 2016/1077).  

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 § 13-9. 

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: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1   

• Overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 1   

• Overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 1   

• Utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 2 

• Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 1   

Den 05.02.2016 ble vedtak av 13.01.2016 påklaget av foretaket. Klagen er rettidig, jf. 

forvaltningsloven (fvl.) §29, og foretaket er klageberettiget, jf. flv. §28 første ledd.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 29.11.2015 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. I vedtak datert 13.01.2016 avslo direktoratet søknad om fornyelse av sentral 

godkjenning i sin helhet. Avslaget for godkjenningsområdene ble begrunnet med at foretaket 

ikke hadde dokumentert referanseprosjekter som i tilstrekkelig grad dekket tiltaksklassene 

innenfor de respektive godkjenningsområder, jf. forskrift 26. mars 2010 nr. 488 om byggesak 

før 1.1.2016 (byggesaksforskriften, heretter SAK10) §§ 11-4 og 13-5 med veiledning. Samlet 

sett var ikke kvalifikasjoner for tiltaksklassen dokumentert, jf. SAK10 § 11-1. Det vises til 

vedtak av 16.11.2015. 

Generelle opplysninger om foretaket  

Murteknikk Murmester Per Th Snarud er et enkeltpersonsforetak og søkte sentral 

godkjenning for første gang 25.02.1999. Per Snarud er muremester med bakgrunn i 

håndverksbrev fra 1984, og har vært aktiv innenfor mureryrket frem til i dag. Foretaket ble 

registrert i enhetsregisteret den 19.02.1995 og er registrert med næringskoden 

43.990 Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet. 
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Saksgang 

29.11.2015  Søknad om fornyelse 

13.01.2016  Vedtaksbrev 

05.02.2016  Mottatt klage på vedtak 

 

 

Foretakets anførsler 

I klagen viser foretaket til utdanning, kurs og bred praksis tilbake til 1984. Det vises til at de 

har utarbeidet kvalitetssikringsrutiner med kontrollplan, sjekklister, avviksrapport, avfallsplan 

og HMS. Det legges videre i klagen med 4 referanseprosjekter vedrørende pipe/ildsted, og 

ett for overordnet ansvar.  Det vises for øvrig til klagen. 

Vurdering  

Direktoratet har ikke mottatt ytterligere informasjon i klagen som gir grunn for endring av 

avgjørelse i vedtak av 13.01.2016. Det er ikke funnet at klagen kan føre frem hva gjelder 

sentral godkjenning for de gjenstående godkjenningsområder. 

Ifølge SAK10 § 11-1 skal foretaket i søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett 

«dokumentere at det har samlede kvalifikasjoner som er tilpasset det omsøkte 

godkjenningsområdet». Videre skal det legges vekt på «en vurdering av om foretakets 

kvalifikasjoner med hensyn til utdanning og praksis fremstår som relevante for det omsøkte 

godkjenningsområdet» og foretakets «tilknytning til godkjenningsområdet», jf. SAK10 § 11-4 

første og annet ledd med tilhørende veiledning og SAK10 § 11-3 om kravet til dokumentasjon 

av praksis. 

 

Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1  

Krav til utdanning 

Foretaket innehar utdanning med mesterbrev- murerfaget, og oppfyller dermed kravet til 

utdanning, jf. SAK10 § 11-1. 

 

Krav til praksis 

Godkjenningsområdet innebærer utarbeidelse av tiltaksprofil for tiltaket og synliggjøre dette i  

gjennomføringsplanen. Koordinering av prosjektering og utførelse samt at oppgaver er belagt 

med ansvar, herunder ansvar for uavhengig kontroll jf. SAK10 kap 14. Søkerfunksjonen i 

tiltaksklasse 1 omfatter lite komplekse søknader, der koordineringsbehovet for prosjektering, 

utførelse og kontroll er lite. Eksempelvis vil dette omfatte søknader i få trinn og 

ettrinnssøknader der ansvarsforholdene i tiltaket er oversiktlige og krever lite koordinering, jf. 

SAK10 § 13-5 første ledd og tilhørende veiledning. 

 

Foretaket har i søknad om sentral godkjenning sendt inn ett referanseprosjekt. Dette er et 

frittliggende boligbygg på 3 og 4 etasjer i Oslo kommune. Foretakte oppgir i sin beskrivelse at 

det har stått for rehabilitering av piper gjennom flere etasjer med flere brannceller. De skriver 

videre at tiltaket er søknadspliktig og med meldeplikt. I klagen har foretaket vedlagt meldinger 
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om rehabilitering av piper, i tillegg til en igangsettingstillatelse. Av denne fremgår det at 

Sivilarkitekt Bård Mæland har hatt ansvarsretten for SØK. Utover dette er det ikke gitt noen 

beskrivelse eller vedlagt kommunale vedtak som viser at foretaket har hatt ansvarsrett som 

ansvarlig søker. Det er dermed ikke dokumentert at foretaket har hatt en slik funksjon/rolle i 

referanseprosjektene som er sendt inn. Direktoratet vurderer på bakgrunn av dette at 

foretaket ikke viser til dekkende praksis innenfor godkjenningsområdet. Foretaket har dermed 

ikke dokumentert at det samlet har kvalifikasjoner som er tilpasset godkjenningsområdet, jf. 

SAK10 § 11-1. 

 

 

Overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 1  

Krav til utdanning 

Foretaket innehar utdanning med mesterbrev- murerfaget, og oppfyller dermed kravet til 

utdanning, jf. SAK10 § 11-1. 

 

Krav til praksis 

Godkjenningsområdet overordnet ansvar for prosjektering omfatter komplett prosjektering av 

alle relevante fagområder. For de oppgaver som utføres av andre, har foretaket ansvar for 

prosjekteringsledelse med koordinering og ansvar for grensesnittene. Oppgaven omfatter 

ansvar for koordinering av de forskjellige prosjekteringsoppgavene, uavhengig av om det 

utføres med egne ansatte eller med andre innleide foretak. Det hører med til overordnet 

prosjekterendes rolle å påse at de prosjekterende fagområder oppfyller byggteknisk forskrift, 

og at grensesnittene mellom fagområdene blir ivaretatt. Der det benyttes underkonsulenter 

skal disse oppfylle både kvalifikasjons- og systemkrav som følger av byggesaksforskriften. 

Oppgaven omfatter tiltak med liten vanskelighetsgrad, hvor alle vesentlige 

prosjekteringsoppgaver ligger i tiltaksklasse 1, med få og oversiktlige fagområder, jf. SAK10 § 

13-5 andre ledd bokstav a. 

 

Det er i søknad om sentral godkjenning sendt inn ett referanseprosjekt. Dette er en bygning på 

3-4 etasjer i Oslo kommune hvor det i følge beskrivelsen er dimensjonert og valgt løsning for 

rehabilitering av piper. I klagen er det lagt ved igangsettingstillatelse med tildelt ansvarsrettt 

for overordnet ansvar prosjektering/utførelse som gjelder et takoppløft og bruksendring av 

rom på loft. Det er ikke gitt noen ytterligere beskrivelse av tiltaket. Direktoratet vurderer ikke 

denne praksisen som relevant for godkjenningsområdet, hvor det kreves at foretaket kan stå 

ansvarlig for komplett prosjektering av en enebolig, små barnehager, arbeidsbygg eller 

publikumsbygg på inntil 2 etasjer.  

 

Det er også sett hen til tidligere søknader, men disse tilfører ikke søknaden informasjon av 

betydning. Foretaket har dermed ikke dokumentert at det samlet har kvalifikasjoner som er 

tilpasset godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1. 
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Overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 1  

Krav til utdanning 

Foretaket innehar utdanning med mesterbrev- murerfaget, og oppfyller dermed kravet til 

utdanning, jf. SAK10 § 11-1.  

 

 

Krav til praksis 

Godkjenningsområdet overordnet ansvar for utførelse omfatter offentligrettslig ansvar for 

komplett utførelse av alle relevante fagområder som inngår i et tiltak, med koordinering av 

eventuelle underentreprenører og ansvar for grensesnitt. Ved at foretaket påtar seg 

ansvarsrett for underleverandører vil “hovedansvarlig” også hefte fullt ut for feil, mangler og 

ulovligheter som gjøres av underleverandøren. Der underleverandører benyttes skal disse 

oppfylle system- og kvalifikasjonskrav som følger av SAK10 kap.10 og 11. Plassering i 

tiltaksklasse vil avhenge av antall fagområder som skal utføres og det koordineringsbehovet 

disse utløser, samt antall grensesnitt. Tiltaksklasse 1 omfatter ansvar for komplett utførelse av 

tiltak med liten vanskelighetsgrad, hvor alle vesentlige oppgaver ligger i tiltaksklasse 1, jf. 

SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav a og tilhørende veiledning. 

 

Det vises til samme begrunnelse og konklusjon som for ovenstående område, da det er vist til 

samme referanseprosjekt for dette området. 

 

 

Utførelse av murarbeider i tiltaksklasse 2  

Krav til utdanning 

Foretaket innehar utdanning med mesterbrev- murerfaget, og oppfyller dermed kravet til 

utdanning, jf. SAK10 § 11-1.  

 

Krav til praksis 

Godkjenningsområdet omfatter murarbeid med middels vanskelighetsgrad, i bygninger med 3 

til 5 etasjer, og andre byggverk med tilsvarende vanskelighetsgrad. Eksempler på annet 

murarbeid i tiltaksklasse 2 er: 

 

• bærevegger, søyler og pilastre, lyd- og brannvegger 

• forblending av yttervegger 

• muring av piper med flere kanaler og montering av elementskorsteiner i høye bygg 

med føringer gjennom flere enn to dekker med lyd og brannkrav 

 

Foretaket har i søknad om ansvarsrett sendt inn ett referanseprosjekt. Dette dreier seg om 

rehabilitering av piper i en bygning på 3-4 etasjer i Oslo kommune. Av beskrivelsen fremgår det 

at foretaket har utført diverse murarbeider i forbindelse med rehabilitering av piper. I klagen 

fremgår det at foretaket også har levert melding om muring av peis, samt rehabilitering av 
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piper. Direktoratet har også gjennomgått fornyelsessøknaden fra 2012 hvor det fremgår at 

foretaket har stått for rehabilitering av pipe i bygård gjennom 3 brannceller.  

 

Foretaket har dermed dokumentert praksis med en del av godkjenningsområdet, men har ikke 

dokumentert praksis med hele godkjenningsområdets innhold. Foretaket har dermed ikke 

dokumentert at det samlet har kvalifikasjoner som er tilpasset godkjenningsområdet, jf. SAK10 

§ 11-1. 

 

 

Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 1   

Krav til utdanning 

Foretaket innehar utdanning med mesterbrev- murerfaget, og oppfyller dermed kravet til 

utdanning, jf. SAK10 § 11-1. 

  

Krav til praksis 

Sentral godkjenning for uavhenging kontroll gis til foretak som har erfaring med en helhetlig og 

gjennomgående kontroll av prosjekterings- og utførelsesoppgaver av relevante fagområder og 

grenseflater. Det er en forutsetning at foretaket har kvalifisert personell med relevant praksis 

fra prosjektering og prosjekteringsledelse, samt praksis fra utførelse/byggeledelse. 

Prosjektering og utførelse kontrolleres opp mot plan- og bygningsloven, forskrifter og 

byggetillatelsen. Her inngår blant annet planlegging og gjennomføring, koordinere grensesnitt 

mot andre ansvarlig kontrollerende/ tilstøtende fagområder og bidra til helhetlig og tverrfaglig 

ivaretakelse. Dette på de fagområder foretaket selv besitter kompetanse og på fagområder 

der de har kompetanse til å styre underleverandører av kontrolloppgaver. Foretaket skal være 

uavhengig av av foretak som utfører arbeidene. Ansvarlig kontrollerende har ansvar for 

sluttkontroll, for å påse at avvik blir meddelt det aktuelle foretaket, ansvarlig søker og 

tiltakshaver. Dersom avvik ikke blir lukket skal også kommunen informeres, jf. SAK10 §§ 12-5, 

14-2 og 14-7.  

Det refereres til ett referanseprosjekt for dette området, der det kun beskrives kontroll av eget 

arbeid. Dette er oppgaver som skal ivaretas med egenkontroll/sjekklister av eget arbeid, og er 

en del av foretakets eget kvalitetssystem. Det vises således ikke til uavhengig kontroll, og 

praksis anses dermed ikke dekkende for godkjenningsområdet. 

 

Konklusjon 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Murteknikk Murmester Per.Th. 

Snarud verken i søknaden eller i klagesaksomgangen har sannsynliggjort eller dokumentert at 

det samlet innehar tilstrekkelige kvalifikasjoner til å få godkjenning for nedenfor nevnte 

godkjenningsområder, jf. SAK10 §11-1: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1   

• Overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 1   
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• Overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 1   

• Utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 2 

• Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 1» 

 

 

 

 

 

Sak 7/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

fra Constrada AS (godkjenningsnr. 2016/1277).  

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 § 13-9. 

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: 

• Overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 3 

• Prosjektering av vannforsynings-, avløps- og fjernvarmeanlegg i tiltaksklasse 3 

 

I brev datert 11.02.2016 ble vedtak av 10.02.2016 påklaget ved Ole Johan Sæverås. Klagen er 

rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 20.11.2015 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 
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I vedtak datert 10.02.2016 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende 

godkjenningsområder ble innvilget: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 3 

• Prosjektering av vannforsynings-, avløps- og fjernvarmeanlegg i tiltaksklasse 2 

 

Følgende godkjenningsområde ble ikke innvilget: 

• Overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 3 

• Prosjektering av vannforsynings-, avløps- og fjernvarmeanlegg i tiltaksklasse 3 

 

 

Overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 3 

Avslaget ble begrunnet med at referanseprosjektene ikke i tilstrekkelig grad dekket ansvaret 

som godkjenningsområdet omfatter, jf. forskrift 26. mars 2010 nr. 488 om byggesak før 

1.1.2016 (byggesaksforskriften, heretter SAK10) §§ 11-4 og 13-5 andre ledd bokstav a og 

tilhørende veiledning. Foretaket hadde dermed ikke dokumentert at det samlet hadde 

kvalifikasjoner som var tilpasset godkjenningsområdet det var søkt om, jf. SAK10 § 11-1.  

 

Prosjektering av vannforsynings-, avløps- og fjernvarmeanlegg i tiltaksklasse 3 

Avslaget ble begrunnet med at referanseprosjektene ikke i tilstrekkelig grad dekket 

tiltaksklasse 3 innenfor godkjenningsområdet foretaket søkte om, jf. forskrift 26. mars 2010 

nr. 488 om byggesak før 1.1.2016 (byggesaksforskriften, heretter SAK10) §§ 11-4 og 13-5 

andre ledd bokstav k og tilhørende veiledning. Foretaket hadde dermed ikke dokumentert at 

det samlet hadde kvalifikasjoner som var tilpasset godkjenningsområdet det var søkt om i 

tiltaksklasse 2, jf. SAK10 § 11-1. Direktoratet fant imidlertid grunnlag for å innvilge 

godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2.  

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Constrada AS fikk sentral godkjenning første gang 29.03.2010. I perioden 30.04.2013 –

09.02.2016 hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdene: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 

• Overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 3 

• Prosjektering av utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 3 

 

Foretaket har 15 ansatte og ligger i Nesttun i Bergen, Hordaland fylke. Ole Johan Sæverås er 

daglig leder. Han er utdannet sivilingeniør i bygg- og miljøteknikk fra NTNU. Foretaket har sin 

virksomhet innen prosjekteringsvirksomhet og det som naturlig faller inn under dette.  

 

Saksgang 

20.11.2015 Søknad 

08.01.2016 Midlertidig svarbrev 

14.01.2016 Mottatt tilleggsdokumentasjon  
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10.02.2016 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

11.02.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretaks anførsler 

Foretaket skriver at det hadde godkjenning som omsøkt frem til utløpet av perioden, og at 

avslaget trolig da skylles at det ble dokumentert for få eller mangelfulle referanseprosjekter. 

Det vises også til nye referanseprosjekter som er vedlagt i klagen. 

 

Vurdering 

Direktoratet har vurdert klagen og funnet at den ikke kan føre frem hva gjelder sentral 

godkjenning for godkjenningsområdene: 

• Overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 3 

• Prosjektering av vannforsynings-, avløps- og fjernvarmeanlegg i tiltaksklasse 3 

 

 

I henhold til forskrift 26. mars 2010 nr. 488 om byggesak før 1.1.2016 (byggesaksforskriften, 

heretter SAK10) § 11-1 skal foretaket i søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett 

«dokumentere at det har samlede kvalifikasjoner som er tilpasset det omsøkte 

godkjenningsområdet». Videre skal det legges vekt på «en vurdering av om foretakets 

kvalifikasjoner med hensyn til utdanning og praksis fremstår som relevante for det omsøkte 

godkjenningsområdet» og foretakets «tilknytning til godkjenningsområdet», jf. 

byggesaksforskriften § 11-4 første og annet ledd. 

 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

prosjekterende i tiltaksklasse 3 er sivilingeniør eller tilsvarende, jf. SAK10 § 11-1 og 

veiledningen til bestemmelsen slik den gir uttrykk for den sentrale godkjenningsordningens 

praksis for krav til utdanningsnivå. Relevant utdanning for de påklagede 

godkjenningsområdene vil for eksempel være sivilingeniør innen bygg. 

Foretaket viser til blant annet til en sivilingeniørutdanning innen bygg- og miljøteknikk og en 

master i landskapsarkitektur. Utdanningskravet er dermed oppfylt. 

 

Krav til praksis 

Overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 3 

Overordnet ansvar for prosjektering omfatter offentligrettslig ansvar for komplett 

prosjektering av alle relevante fagområder som inngår i et tiltak, jf. byggesaksforskriften 

(SAK10) §§ 12-6 tredje ledd og 13-5 andre ledd bokstav a og tilhørende veiledning. 

Overordnet ansvar for prosjektering vil si at foretaket leier inn underleverandører, på sin 

ansvarsrett, der det selv ikke har kompetanse/kapasitet til å gjennomføre oppgavene. 

Direktoratet vil presisere at koordinering mot andre ansvarshavende er oppgaver som inngår 

i alle utførende fagområder, jf. SAK10 §12-4. 
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Foretaket viser i søknaden blant annet til egen prosjektering av parkeringsplasser, veier, 

fortau og vann og avløpsanlegg. I klagen er det vist til referanseprosjekter som beskriver 

koordineringsansvar og prosjektledelse, men det kommer ikke frem om disse har jobbet på 

foretakets ansvarsrett. Etter vår vurdering har dermed ikke Constrada AS verken i sin søknad 

eller klage vist til tilstrekkelig praksis for overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 3, 

og foretaket har dermed ikke dokumentert at det samlet har kvalifikasjoner som er tilpasset 

godkjenningsområdet det er søkt om, jf. SAK10 § 11-1. 

 

Prosjektering av vannforsynings-, avløps- og fjernvarmeanlegg i tiltaksklasse 3 

Prosjektering av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 3 omfatter prosjektering av 

vannforsynings- og avløpsanlegg for mer enn 200 personekvivalenter. 

Prosjekteringen omfatter dimensjonering, plassering, fundamentering og tilbakefylling av 

ledninger for vann, avløp, overvannsledninger og fjernvarme. Eventuelt forsyningsanlegg for 

grunnvann inkludert eventuelt vannrenseanlegg, avløpsrenseanlegg, herunder 

konstruksjoner og installasjoner, jf. SAK10 § 13-5 andre ledd bokstav k. 

 

Det vises verken i søknaden eller i klagen til referanseprosjekter hvor det er beskrevet 

størrelser, omfang eller kompleksitet for prosjektene som gjør at de skal plasseres i 

tiltaksklasse 3. Etter vår vurdering har dermed ikke foretaket vist til en tilstrekkelig praksis for 

prosjektering av vannforsynings-, avløps- og fjernvarmeanlegg i tiltaksklasse 3. 

Constrada AS har ikke dokumentert at det samlet har kvalifikasjoner som er tilpasset 

godkjenningsområdet det er søkt om i tiltaksklasse 3, jf. SAK10 § 11-1. 

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Constrada AS verken i søknaden 

eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner til å få 

sentral godkjenning for godkjenningsområdene overordnet ansvar for prosjektering og  

prosjektering av vannforsynings-, avløps- og fjernvarmeanlegg i tiltaksklasse 3. 

 

Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.»  

 

 

 

 

Sak 8/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

fra Ivan & Kjetil Rør AS (godkjenningsnr. 2016/1319).  

Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle 

sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34. 
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Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9. 

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 av 20.11.2015 for 

følgende godkjenningsområde: 

• Prosjektering av sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 2 

 

Den 12.02.2016 ble vedtak av 07.01.2016 påklaget ved Rolf Pettersen. Klagen er rettidig, jf. 

forvaltningsloven (fvl.) §29, og foretaket er klageberettiget jf. flv. §28 første ledd. 

 

Følgende påklagede godkjenningsområde er av direktoratet innvilget i klageomgangen: 

• Utførelse av sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3 

Det er ved avgjørelsen sett hen til tidligere søknader samt vurdert informasjon gitt i klagen. 

Det vises til vedtak av 22.03.2016. 

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 20.11.2015 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

for ansvarsrett.  

I vedtak datert 07.01.2016 avslo direktoratet delvis søknad om fornyelse av sentral 

godkjenning. Følgende godkjenningsområder ble innvilget:  

• Prosjektering av sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 1 

• Utførende av sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 2 

Avslaget på godkjenningsområdet ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert 

nødvendig og relevant utdanningsnivå som tilfredsstiller kravene i forskrift 26. mars 2010 nr. 

488 om byggesak før 01.01.2016 (byggesaksforskriften, heretter SAK10) § 11-1 første ledd 

med veiledning. Samlet sett var ikke kvalifikasjoner for tiltaksklassene dokumentert, jf. SAK10 

§ 11-1. Det vises til vedtak av 07.01.2016. 

 

Generelle opplysninger om foretaket  

Ivan & Kjetil Rør AS fikk sentral godkjenning første gang 25.01.2010. Foretaket har tidligere 

innehatt sentral godkjenning for omsøkte godkjenningsområder - utførende i tiltaksklasse 3, 

og prosjekterende i tiltaksklasse 1. Sverre Olav Olsen er daglig leder med svennebrev som 

rørlegger, og foretaket har ytterligere en rørleggermester samt en med svennebrev som 
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rørgger. Alle har mer enn 10 års erfaring. 

 

Saksgang 

20.11.2015  Søknad om fornyelse – sak; 15/10189 

07.01.2016  Vedtak 

12.02.2016  Mottatt klage på vedtak – sak; 16/1319 

23.06.2016  Omgjøringsvedtak meddelt foretaket 

 

Foretakets anførsler 

I klagen viser foretaket til at de fra sist søknad har tilegnet seg ytterligere erfaring- og 

dermed økt kompetanse, og kan ikke forstå at dette skal føre til at de får innvilget lavere 

tiltaksklasser enn forrige periode. Det vises til klagen. 

 

Vurdering  

Ifølge byggesaksforskriften § 11-1 skal foretaket i søknad om sentral godkjenning for 

ansvarsrett «dokumentere at det har samlede kvalifikasjoner som er tilpasset det omsøkte 

godkjenningsområdet». Videre skal det legges vekt på «en vurdering av om foretakets 

kvalifikasjoner med hensyn til utdanning og praksis fremstår som relevante for det omsøkte 

godkjenningsområdet» og foretakets «tilknytning til godkjenningsområdet», jf. SAK10 § 11-4 

første og annet ledd med tilhørende veiledning og SAK10 § 11-3 om kravet til dokumentasjon 

av praksis. 

Ved vurderingen av om foretaket tilfredsstiller kravene til utdanning åpner direktoratets og 

klagenemndas praksis for at særlig kvalifiserende praksis i noen tilfeller kan kompensere for 

manglende utdanningsnivå. Det kreves da at foretaket kan vise til formell relevant utdanning 

som svarer til fagbrev-/svennebrevnivå, samt langvarig og solid praksis innenfor det 

godkjenningsområdet og den tiltaksklassen det søkes om. Dersom foretaket ikke har relevant 

utdanning for godkjenningsområdet vil praksis som hovedregel ikke kunne kompensere for 

dette. 

 

Prosjektering av sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 2   

Krav til utdanning 

Ifølge SAK10 § 11-1 første ledd og veiledningen til denne slik denne uttrykker gjeldende 

forvaltningspraksis, er det nødvendig med utdanning som svarer til det som kreves for 

eksamen fra ingeniørhøgskole med linjefag VVS og minst 6 års praksis. 

I foretaket finnes det ansatte med mesterbrev og fagbrev innenfor rørleggerfaget med mer 

enn 10års erfaring. Foretaket har dermed relevant utdanning, men det er ikke dokumentert 

tilstrekkelig utdanningsnivå. Kravet til utdanning er dermed ikke oppfylt. 

 

Direktoratets vurdering vil derfor være hvorvidt særlig kvalifiserende praksis kan kompensere 

for manglende utdanningsnivå. 
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Krav til praksis 

Godkjenningsområdet innbefatter prosjektering av nye eller endring av eksisterende 

installasjoner i publikum- og arbeidsbygning og bygning med boenheter inntil 5 etasjer.  

 

Prosjektering av sanitærinstallasjoner omfatter dimensjonering og utforming av rørsystemer, 

herunder vann- og avløpsledninger og sanitærutstyr. Godkjenningsområdet omfatter 

slukkeinstallasjoner i bygninger i BKL 2. 

 

Godkjenningsområdet omfatter varmeanlegg med effekt inntil 100 kW. Eksempler på tiltak i 

denne klassen kan være installasjoner i boligblokker, overnattingsbygg, kontor-, og 

skolebygg, middels store salgs- og forsamlingslokaler og middels store forretnings- og 

industribygg, jf. SAK10 § 13-5 andre ledd bokstav i og tilhørende veiledning. 

 

I søknaden er det vist til tre prosjekter som direktoratet vurderer til å være relevante for 

tiltaksklasse 2, men disse er fra perioden 2014-15 og dokumenterer dermed cirka 2 års 

praksis. For å få godkjenning i tiltaksklasse 2 kreves det minst 6 års praksis med tilstrekkelig 

utdanning. Det er ikke dokumentert at foretaket har en slik praksis. Det er dermed heller ikke 

dokumentert en særlig kvalifiserende og langvarig praksis som kan kompensere for 

manglende utdanningsnivå. 

 

 Foretaket har dermed ikke dokumentert at det samlet har kvalifikasjoner som er tilpasset 

godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2, jf. SAK10 § 11-1.  

 

Konklusjon 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Ivan & Kjetil Rør AS verken i 

søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det samlet innehar tilstrekkelige 

kvalifikasjoner til å få godkjenning for prosjektering av sanitær-, varme- og 

slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 2.»  

   

 

 

 

Sak 9/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra Sigurd 

Opheim AS (godkjenningsnr. 2016/1374).  

Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle 

sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34. 
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Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9. 

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 ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2 

 

I brev datert 11.02.2016 og e-post datert 29.11.2016 ble vedtak av 08.02.2016 påklaget ved 

Trond Opheim. Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 10.12.2015 søknad om sentral godkjenning for 

ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 23.10.2015 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende 

godkjenningsområder ble innvilget: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av glasskonstruksjoner og fasadekledning i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av taktekking i tiltaksklasse 3 

• Utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2 

 

 

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Prosjektering av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av glasskonstruksjoner og fasadekledning i tiltaksklasse 3 

 

Avslaget ble begrunnet med at referanseprosjektene ikke i tilstrekkelig grad dekket 

godkjenningsområdene foretaket søkte om i den omsøkte tiltaksklassen. Foretaket hadde 

dermed ikke dokumentert at det samlet hadde kvalifikasjoner som var tilpasset 

godkjenningsområdene det var søkt om, jf. SAK10 § 11-1.  

 

Direktoratet har i klageomgangen endret vedtaket for godkjenningsområdet utførelse av 

montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning i tiltaksklasse 3. 
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Generelle opplysninger om foretaket 

Sigurs Opheim AS har 25 ansatte og ligger i Kokstad i Bergen kommune. Trond Opheim er 

daglig leder og har mesterbrev som kobber- og blikkenslager fra 1987. Faglig leder er Jan 

Morten Eidsheim. Han har eksamen fra maskinlinjen på Bergen Teknisk fagskole i 1985, og 

ingeniørkurs fra fagavdelingen for maskinteknikk fra Gøteborgs Tekniska Institut fra 1993 

innen varme-, ventilasjon- og sanitærteknikk. Foretaket har sin virksomhet i 

blikkenslagerfaget og annet som naturlig står i forbindelse med dette, alene eller sammen 

med andre selskaper.  

 

Det gamle foretaket AS Sigur Opheim blikkenslagerforretning hadde overdragelse av det nye 

foretaket Sigurd Opheim AS.  AS Sigur Opheim blikkenslagerforretning hadde sentral 

godkjenning som ansvarlig søker, prosjekterende for ventilasjon- og klimainstallasjoner, 

utførende for montering av glasskonstruksjoner og fasader, taktekking og ventilasjon- og 

klimainstallasjoner, alle i tiltaksklasse 2.  Foretakets faglige ledelse er overført til den nye 

foretaket Sigurd Opheim AS. 

 

Saksgang 

10.12.2015 Søknad 

08.02.2016 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

15.02.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretaks anførsler 

I epost datert 29.11.2016 skriver foretaket v/Trond Opheim blant annet at han mener at 

godkjenningsområdet prosjektering av ventilasjons- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2 

bør godkjennes på grunn av Morten Eidsheim sine kvalifikasjoner. 

 

Vurdering 

Direktoratet har vurdert klagen og funnet at den ikke kan føre frem hva gjelder sentral 

godkjenning for godkjenningsområdet prosjektering av ventilasjon- og klimainstallasjoner i 

tiltaksklasse 2. 

 

I henhold til forskrift 26. mars 2010 nr. 488 om byggesak før 1.1.2016 (byggesaksforskriften, 

heretter SAK10) § 11-1 skal foretaket i søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett 

«dokumentere at det har samlede kvalifikasjoner som er tilpasset det omsøkte 

godkjenningsområdet». Videre skal det legges vekt på «en vurdering av om foretakets 

kvalifikasjoner med hensyn til utdanning og praksis fremstår som relevante for det omsøkte 

godkjenningsområdet» og foretakets «tilknytning til godkjenningsområdet», jf. 

byggesaksforskriften § 11-4 første og annet ledd. 

 

Ved vurderingen av om foretaket tilfredsstiller kravene til utdanning, åpner direktoratets og 

klagenemndas praksis for at særlig kvalifiserende praksis i noen tilfeller kan kompensere for 

manglende utdanningsnivå. Det kreves da at foretaket kan vise til formell relevant utdanning 

som svarer til fagbrev-/svennebrevnivå, samt langvarig og solid praksis innenfor det 
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godkjenningsområdet og den tiltaksklassen det søkes om. Dersom foretaket ikke har relevant 

utdanning for godkjenningsområdet vil praksis som hovedregel ikke kunne kompensere for 

dette.  

 

Prosjektering av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen prosjekterende i 

tiltaksklasse 2 er utdanning som svarer til det som kreves for eksamen fra ingeniørhøgskole 

med minst 6 års praksis, jf. SAK10 § 11-1 og veiledningen til bestemmelsen slik den gir utrykk 

for den sentrale godkjenningsordningens praksis for krav til utdanningsnivå. Relevant 

utdanning for dette godkjenningsområdet vil dermed være ingeniør i bygg. Foretaket 

disponerer ansatte med fagutdanning fra teknisk fagskole og ingeniørkurs for maskinteknikk. 

Dette er ikke vurdert til å tilsvare ingeniørnivå. Kravet til utdanningsnivå er dermed ikke 

oppfylt. Direktoratets vurdering vil dermed være hvorvidt langvarig og solid praksis kan 

kompensere for manglende utdanningsnivå.  

 

Krav til praksis 

Godkjenningsområdet omfatter prosjektering av nye og omprosjektering av eksisterende 

ventilasjon- og klimainstallasjoner for luftmengde inntil 25000 m³/t uten sentralstyring. 

I oppgaven inngår prosjektering av røykventilasjon i bygninger i brannklasse 2. 

 

Eksempler på tiltak i denne klassen kan være middels store installasjoner i: 

• bygninger med to eller flere boenheter, 

• publikums- og arbeidsbygg som: 

• kontor- og skolebygg, 

• forsamlingslokaler, sportshaller, små kjøpesentre, 

• overnattingsbygg og svømmehaller. 

 

I søknaden viser foretaket til to referanseprosjekt knyttet til gammelt firma Sigurd Opheim 

Blikkenslagerforretning. Det ene gjelder prosjektering av ventilasjonsanlegg på en enebolig 

fra 2012, og det andre fra 2014 gjelder prosjektering av ventilasjonsanlegg på en hytte. 

Direktoratet er derfor av den oppfatning  at praksis for godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2 

ikke er dokumentert. 

 

I klageomgangen har foretaket ikke vedlagt ytterligere referanseprosjekter. Direktoratet har 

merket seg at tidligere foretak Sigurd Opheim Blikkenslagerforretning blant annet hadde 

sentral godkjenning for godkjenningsområdet prosjektering av ventilasjons- og 

klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2, og i vurderingen av klagen ble det derfor tatt hensyn til 

dokumentasjonen som ble vist til i den forbindelse. Ved fornyelse fra 2010 viste Sigurd 

Opheim Blikkenslagerforretning til ett referanseprosjekt i tiltaksklasse 1 fra 2009, hvor 

foretaket prosjekterte balansert ventilasjonsanlegg til en enebolig. Dette prosjektet vurderte 

direktoratet til tiltaksklasse 1, og ikke i tiltaksklasse 2 som foretaket hadde søkt om. I sin 
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klage viste foretaket videre til ett referanseprosjekt hvor det hadde ansvar for prosjektering 

av balansert ventilasjonsanlegg på 3500 m3 til tannlegekontor, som ble vurdert til 

tiltaksklasse 2. Direktoratet endret derfor i klageomgangen vedtaket for 

godkjenningsområdet prosjektering av ventilasjons- og klimainstallasjoner til tiltaksklasse 2. 

Ved fornyelse fra 2013 fikk foretaket innvilget godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2 med 

samme prosjekt.  

 

Etter direktoratets vurdering har ikke det nye foretaket Sigurd Opheim AS vist til oppdatert 

praksis med tiltaksklasse 2. Foretaket har i tidligere søknader og klageomgang vist til kun ett 

referanseprosjekt i tiltaksklasse 2, og dokumenterer dermed ikke påkrevd praksistid som for 

prosjektering i tiltaksklasse 2 er 6 år, jf. SAK10 § 11-1. 

 

 

Etter direktoratets vurdering har ikke foretaket dokumentert langvarig og solid praksis som 

kan kompensere for manglende utdanningsnivå. Foretaket har dermed ikke dokumentert at 

det samlet har kvalifikasjoner som er tilpasset godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1.  

 

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at SIGURD OPHEIM AS verken i 

søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner 

til å få sentral godkjenning for godkjenningsområdet prosjektering av ventilasjons- og 

klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2. 

 

Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.» 

 

 

 

 

 

Sak 10/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra 

Byggmester Kompaniet Oslo AS (godkjenningsnr. 2016/1364).  

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. 
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Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9. 

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 2 

• Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 3 

• Utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 2 

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

2 

• Utførelse av montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av taktekkingsarbeid i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av arbeid på bevaringsverdige byggverk i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 2 

• Uavhengig kontroll av bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 

• Uavhengig kontroll av brannsikkerhet i tiltaksklasse 3 

 

I brev datert 10.02.2016 ble vedtak av 22.01.2016 påklaget ved Harald Dahlmo. Klagen er 

rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 10.11.2015 søknad om sentral godkjenning for 

ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 22.01.2016 avslo direktoratet søknaden i sin helhet. Samtlige avslåtte 

godkjenningsområdet er påklaget.  

 

Avslagene for godkjenningsområdene ansvarlig søker i tiltaksklasse 2, overordnet ansvar for 

prosjektering i tiltaksklasse 2, overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 2, 

våtromsarbeider i tiltaksklasse 1 og overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 2 ble 

begrunnet med at referanseprosjektene ikke i tilstrekkelig grad dekket godkjenningsområdet 

foretaket søkte om, jf. forskrift av 26. mars 2010 nr. 488 om byggesak før 1.1.2016 

(byggesaksforskriften, heretter SAK10) §§ 11-4 og 13-5 tredje ledd og tilhørende veiledning. 

Foretaket hadde dermed ikke dokumentert at det samlet hadde kvalifikasjoner som var 

tilpasset godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1.  
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For de resterende påklagede godkjenningsområdene ble avslagene begrunnet med at 

foretaket ikke hadde dokumentert nødvendig relevant utdanning, jf. SAK10 §§ 11-1 første 

ledd og 11-4. Referanseprosjektene dekket heller ikke godkjenningsområdet foretaket hadde 

søkt om i tilstrekkelig grad, jf. SAK10 §§ 11-4 og 13-5 med tilhørende veiledning. Foretaket 

hadde dermed ikke dokumentert at det samlet hadde kvalifikasjoner som var tilpasset 

godkjenningsområdet det var søkt om, jf. SAK10 § 11-1. 

 

Direktoratet tar klagen til følge når det gjelder: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2  

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1  

• Overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 2  

• Overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 2  

• Kontroll av våtrom i tiltaksklasse 1  

• Kontroll av lufttetthet i tiltaksklasse 1  

• Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 2  

 

Det vil si at foretaket har fått innvilget disse godkjenningsområdene. Det ble ved avgjørelsen 

sett hen til referanseprosjekter og tilleggsopplysninger innsendt i klagen. 

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Byggmester Kompaniet Oslo AS har ikke tidligere hatt sentral godkjenning. Det anføres i 

klagen at faglig leder Harald Dahlmo har hatt sentral godkjenning i foretaket UBK Limited 

med organisasjonsnummer 995835029. Dette foretaket hadde i perioden 11.04.2011 – 

15.09.2013 godkjenning for områdene ansvarlig søker i tiltaksklasse 2, overordnet ansvar for 

prosjektering i tiltaksklasse 2, prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2, prosjektering av 

brannkonsept i tiltaksklasse 2, prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 2, prosjektering 

av lydforhold og vibrasjoner i tiltaksklasse 2 og uavhengig kontroll av overordnet ansvar for 

prosjektering i tiltaksklasse 2. 

 

Foretaket har ifølge AA-registeret 7 ansatte og ligger i Oslo. Foretaket selv oppgir å ha to 

ansatte på søknadstidspunktet hvor Albertas Kerulis er daglig leder og faglig leder er Harald 

Dahlmo. Han er utdannet ingeniør fra NKI med anleggsteknisk linje fra 1979. Foretaket har 

sin virksomhet innen kjøp og salg av tjenester og varer hovedsakelig innen byggebransjen, 

herunder investeringer, ifølge Enhetsregisteret. 

 

Saksgang 

10.11.2015 Søknad 

15.12.2015 Direktoratet etterspør ytterligere opplysninger 

22.12.2015 Deler av tilleggsopplysninger mottatt 

06.01.2016 Ytterligere tilleggsopplysninger blir sendt inn 

22.01.2016 Vedtak om sentral godkjenning (Avslag) 

10.02.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 
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Foretaks anførsler 

Klagen er omfattende, og det vil derfor bli gitt et kort sammendrag av klagens innhold. 

Foretaket skriver i sin klage at de hadde fått inntrykk av at direktoratet ville veilede dem slik 

at alle mangler og feil rettes før en endelig avgjørelse. Årsaken til denne logikken er at Harald 

Dahlmo har vært byggingeniør i 37 år, med sentralgodkjenninger som er håndtert utmerket. 

Det er umulig å forstå hvordan denne kunnskapen eller erfaringen kan bli mangelfull.  

 

Videre skriver foretaket at direktoratet har misforstått Dahlmos utdanning på grunn av 

aldersforskjellen mellom ham og saksbehandlere. Det vises til at «anleggsingeniør» tidligere 

var dekkende for det betegnes som «bygg» per i dag. Dahlmo har tatt kontakt med NKI som 

arbeider med å finne vitnemålet eller dokumentere hva utdanningen dekket i 1979. NKI var 

tydelige på at man ikke hadde separat utdanning for byggingeniør og at det var samme linje 

som Dahlmo har fullført.  

 

I 1979 het skolen NKI Tekniske Høyskole, faglinje bygg og anlegg. Dahlmo har studert bygg i 

tradisjonell betydning, for det meste tre-, betong- og stålkonstruksjoner. Det vises til at man 

tidligere har lagt frem samme diplom og fått godkjenninger som kvalifisert byggingeniør.  

 

Det vises videre til Dahlmos yrkespraksis, beskrivelser av innsendte referanseprosjekter og 

kommentarer til direktoratets avslag datert 22.01.2016. Det henvises for øvrig til klagen i sin 

helhet. 

 

 

Vurdering 

Direktoratet har vurdert klagen og funnet at den ikke kan føre frem hva gjelder sentral 

godkjenning for godkjenningsområdene:  

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 3 

• Utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 2 

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

2 

• Utførelse av montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av taktekkingsarbeid i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av arbeid på bevaringsverdige byggverk i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 2 

• Uavhengig kontroll av bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 

• Uavhengig kontroll av brannsikkerhet i tiltaksklasse 3 
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I henhold til forskrift 26. mars 2010 nr. 488 om byggesak før 1.1.2016 (byggesaksforskriften, 

heretter SAK10) § 11-1 skal foretaket i søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett 

«dokumentere at det har samlede kvalifikasjoner som er tilpasset det omsøkte 

godkjenningsområdet». Videre skal det legges vekt på «en vurdering av om foretakets 

kvalifikasjoner med hensyn til utdanning og praksis fremstår som relevante for det omsøkte 

godkjenningsområdet» og foretakets «tilknytning til godkjenningsområdet», jf. 

byggesaksforskriften § 11-4 første og annet ledd. 

 

Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2 

Krav til utdanning 

Foretaket har dokumentert å ha en ansatt med utdanning som ingeniør med anleggsteknisk 

linje som direktoratet vurderer til å svare til byggingeniørutdanning. Utdanningskravet er 

dermed oppfylt, jf. SAK10 § 11-1 og tilhørende veiledning.   

 

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. 

Godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2 omfatter tiltak med arkitektonisk utforming av 

byggverk i områder med en viss tetthet (rekkehus, kjedehus, ol), og andre bygninger inntil 5 

000 m2 BRA med enkle krav til arkitektonisk utforming.   

Godkjenningsområdet omfatter også endringer i eksisterende byggverk der byggverket i seg 

selv representerer en viss arkitektonisk eller kulturell verdi. Eksempler på 

arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 2 kan være boligblokker, kontor-, forretnings- og 

skolebygg (inntil 5 etg.), store utendørstribuner, bruer og middels høye tårn, jf. SAK10 § 13-5 

andre ledd bokstav b og tilhørende veiledning.  

 

Foretaket har i søknad om sentral godkjenning oppgitt flere referanseprosjekter hvor 

foretaket har stått for prosjektering av arkitektur. Dette dreier seg i hovedsak om 

ombygginger/endring av eksisterende bygg i Oslo kommune, blant annet Schweigaards gate 

54, Bygdøy Allé 19, Maridalsveien 174 og Rostedsgate 1.  

 

I Bygdøy Allé 19 stod foretaket for omgjøring av lokale for restaurantdrift, inkludert 

brannsikkerhet og rømning, m.m ifølge foretakets beskrivelse. I Schweigaards gate 54 stod 

foretaket for en ombygging til restaurant med ivaretakelse av tekniske forskrifter. 

Maridalsveien 174 beskrives som en ombygging fra forretningslokale til serveringsvirksomhet 

hvor foretaket prosjekterte arkitekturen. I Rostedsgate 1 var det også omgjøring av lokale fra 

forretning til serveringsvirksomhet. Her var det flere krav som måtte fullføres. 

 

Foretaket skriver i sin klage at Dahlmo har hatt et overordnet ansvar for utforming av nye 

tiltak, hvor krav til visuelle kvaliteter, funksjonelle og miljømessige forhold, samt byggverkets 
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kompleksitet og tilpasningsbehov til omgivelser har stått i sentrum for oppgaven. Videre 

skriver foretaket at det å kartlegge fysiske forhold, reguleringsplan og praktiske hensyn før 

man gjør en faglig vurdering og bestemmer grov utforming av prosjekter bør være dekkende. 

 

 Felles for disse referanseprosjektene er at det i hovedsak dreier seg om ombygging som 

direktoratet vurderer til å være av mindre omfattende karakter, og som derfor ikke kan sies å 

være vesentlige endringer eller nyoppføring av bygninger med areal inntil 5000 kvm. Det 

fremgår heller ikke hvorvidt disse endringsarbeidene foregikk i bygninger med en viss 

arkitektonisk eller kulturell verdi. Direktoratets vurdering er at referanseprosjektene ikke 

dokumenterer praksis med tiltaksklasse 2 i tilstrekkelig grad. 

 

Foretaket har dermed ikke dokumentert at det samlet har kvalifikasjoner som er tilpasset 

godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2, jf. SAK10 § 11-1. 

 

Direktoratet har i klageomgangen innvilget godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1. 

 

 

 

Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 

Krav til utdanning 

Foretaket har dokumentert å ha en ansatt med utdanning som ingeniør med anleggsteknisk 

linje som direktoratet vurderer til å svare til byggingeniørutdanning. Utdanningskravet er 

dermed oppfylt, jf. SAK10 § 11-1 og tilhørende veiledning.   

 

Krav til praksis 

Prosjektering av bygningsfysikk omfatter verifikasjon av ytelser og tekniske løsninger for 

følgende fagområder i henhold til byggteknisk forskrift: energi, strålingsmiljø, lyd og fukt. 

Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 omfatter nybygg eller ved endring av 

eksisterende bygninger med 5 etasjer. Prosjekteringen skjer i samsvar med 

energitiltaksmetoden eller energirammemetoden. Eksempler på tiltak i denne klassen kan 

være boligblokker, større kontor-, og forretningsbygg, barnehager, skoler, helseinstitusjoner, 

arbeids- eller overnattingsbygg, middels store salgs- og forsamlingslokaler eller middels store 

flerfunksjonelle bygg, jf. SAK10 § 13-5 andre ledd bokstav h. 

 

Foretaket har i søknad om sentral godkjenning sendt inn 10 referanseprosjekter. Ut i fra 

beskrivelsen av disse referanseprosjektene fremgår det ikke i hvilken grad foretaket har stått 

for prosjektering av bygningsfysikk, selv om det for to av referanseprosjektene er oppgitt at 

foretaket har hatt kontroll av bygningsfysikk. Direktoratet etterspurte i brev datert 

15.12.2015 ytterligere beskrivelser av foretakets arbeidsoppgaver.  

 

I tilleggsdokumentasjon datert 31.12.2015 kommer det ikke frem ytterligere opplysninger 

rundt foretakets praksis med bygningsfysikk utover at foretaket har stått for lydprøver og 

ivaretatt lydforhold i byggene.  
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I klagen har Dahlmo ytterligere beskrevet sin arbeidspraksis, denne gir et sammendrag av 

arbeidspraksisen fra 1969 og frem til i dag. I tillegg er det beskrivelser av 

referanseprosjektene som allerede er innsendt. Det nevnes under kommentarer til DiBK at 

Dahlmo spesielt har jobbet med verifikasjon av ytelser og tekniske løsninger for energi, 

stråling, lyd og fukt. Dahlmo har prosjektert mange saker som hadde særskilt fokus på slike 

utfordringer. Denne beskrivelsen dekker i utgangspunktet det forskriften krever av 

arbeidsoppgaver tilknyttet godkjenningsområdet, men det er i liten grad underbygget med 

konkrete referanseprosjekter hvor foretaket har påtatt seg slike oppgaver og ansvarsrett. 

Direktoratet etterspurte derfor i e-post sendt 16.12.2016 om kommunale vedtak, samt en 

beskrivelse av oppgavene foretaket har utført. Det er ikke mottatt svar på denne 

henvendelsen. Direktoratet vurderer dermed ikke referanseprosjektene til å være relevante 

for godkjenningsområdet.  

 

Foretaket har dermed ikke dokumentert at det samlet har kvalifikasjoner som er tilpasset 

godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1.   

  

 

Prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 3 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

prosjekterende i tiltaksklasse 3 er utdanning på universitetsnivå som sivilingeniør, master i 

arkitektur eller tilsvarende grad og minst 8 års praksis, jf. SAK10 § 11-1 og veiledningen til 

bestemmelsen slik den gir uttrykk for den sentrale godkjenningsordningens praksis for krav 

til utdanningsnivå. Relevant utdanning for dette godkjenningsområdet vil for eksempel være 

sivilingeniør med linjefag bygg. 

Foretaket har dokumentert å ha en ansatt med utdanning som ingeniør med anleggsteknisk 

linje som direktoratet vurderer til å svare til byggingeniørutdanning. Krav til utdanningsnivå 

er dermed ikke oppfylt. 

 

Krav til praksis 

Godkjenningsområdet prosjektering av brannkonsept omfatter utforming av helhetlig 

konsept for brannsikkerheten for nytt eller endring av eksisterende tiltak, ut fra byggverkets 

brannklasse, risikoklasse, forutsatte bruk, størrelse og planløsning.  

Dette omfatter: 

• tiltak for å ivareta sikkerhet ved rømning og sikkerhet for slukkemannskap, 

• tiltak for å ivareta sikkerhet mot brann- og røykspredning, 

• tiltak for å sikre materielle verdier.  

 

I tiltaksklasse 3 omfatter godkjenningsområdet utforming av helhetlig konsept for sikkerhet 

ved brann for nytt eller endring av eksisterende byggverk i alle brannklasser og risikoklasser. 

Tiltaket kan prosjekteres i samsvar med preaksepterte ytelser, jf. forskrift av 26. mars 2010 

nr. 489 (byggteknisk forskrift, heretter TEK10) § 2-1 andre ledd bokstav a, eller i samsvar med 
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ytelser verifisert ved analyse, jf. TEK10 § 2-1 andre ledd bokstav b. Foretaket skal kunne 

verifisere brannsikkerheten ved analyse på byggverk i tiltaksklasse 3, jf. TEK10 § 2-1 andre 

ledd bokstav b. Det innebærer at foretaket må ha kompetanse til å gjennomføre en 

risikovurdering, herunder risikoanalyse og komparativ analyse, etter anerkjente prinsipper 

som er beskrevet i NS 3901 eller tilsvarende. Dette forutsetter høy kompetanse innen 

byggeteknikk og brann i byggverk. Foretaket må beherske underliggende analysemetoder 

som hendelsestre-/feiltreanalyse og verktøy for beregning/simulering av brannutvikling/-

spredning (sone- og CFD-modeller) samt rømnings – og evakueringssimuleringer, jf. SAK10 § 

13-5 andre ledd bokstav e og tilhørende veiledning.  

 

At foretaket må ha kompetanse til å gjennomføre en risikovurdering etter anerkjente 

prinsipper som er beskrevet i NS 3901 eller tilsvarende, innebærer at ved prosjektering med 

analyser av byggverk i brannklasse 4 og andre større, kompliserte byggverk i brannklasse 3, 

med omfattende avvik fra preaksepterte løsninger, må foretaket kunne vise til at dette er 

utført i en arbeidsgruppe bestående av minimum 3 personer. En slik arbeidsgruppe tilsier at 

foretaket har tilstrekkelig gjennomføringsevne til å kunne prosjektere hele bredden av de 

oppgaver godkjenningsområdet omfatter, og er også nevnt i NS 3901 som en forutsetning for 

å prosjektere i henhold til standarden i tiltak som nevnt ovenfor. Det kreves ikke at alle 3 i 

arbeidsgruppa er utdannet sivilingeniører så lenge minst én av de tilfredsstiller 

utdanningskravet fullt ut, men samtlige må kunne vise til relevant utdanning og praksis for 

prosjektering av brannkonsept. 

 

Foretaket har verken i søknad eller klageomgang vist til praksis med slike analyser og 

tilsvarende praksis med brannkonsept i tiltaksklasse 3. Foretaket har heller ikke dokumentert 

at de har et tilstrekkelig antall ansatte med utdanning og praksis til å prosjektere 

brannkonsept i tiltaksklasse 3 og oppfyller dermed heller ikke kravet til en 

prosjekteringsgruppe på minst 3 personer. Direktoratets vurdering er at foretaket ikke har 

tilstrekkelig gjennomføringsevne for dette godkjenningsområdet i tiltaksklasse 3, jf. SAK10 § 

9-1 andre ledd. Foretaket har dermed ikke dokumentert at det samlet har tilstrekkelige 

kvalifikasjoner for dette godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1. 

 

Direktoratet finner heller ikke grunnlag for å innvilge dette godkjenningsområdet i en lavere 

tiltaksklasse. I e-post sendt 16.12.2016 etterspurte direktoratet en konkretisering av 

arbeidsoppgavene, samt kommunale vedtak som dokumenterer foretakets praksis med 

prosjektering av brannkonsept for å kunne innvilge i en lavere tiltaksklasse. Denne 

henvendelsen er ikke besvart.  
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Samlet vurdering for utførelse av  

grunnarbeid og landskapsutforming, plasstøpte betongkonstruksjoner, tømrerarbeid og 

montering av trekonstruksjoner, murarbeid, montering av bærende metall- eller 

betongkonstruksjoner, montering av glasskonstruksjoner, taktekkingsarbeid, arbeid på 

bevaringsverdige byggverk og riving og miljøsanering, samtlige i tiltaksklasse 2 

 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

utførende i tiltaksklasse 2 er utdanning som svarer til krav til mesterbrevsutdanning eller 

fagskole med fagplan for linjefag og minst 3 års praksis, jf. SAK10 § 11-1 og veiledningen til 

bestemmelsen slik den gir uttrykk for den sentrale godkjenningsordningens praksis for krav 

til utdanningsnivå. 

 

Utdanningskravet for disse godkjenningsområdene vil dermed være relevante mesterbrev for 

de fag hvor dette finnes, eller teknisk fagskole med relevant linjefag i tillegg til relevante 

fagbrev. Årsaken til dette er at foretak som påtar seg utførendes ansvar skal ha tilstrekkelige 

kvalifikasjoner og gjennomføringsevne til å forestå oppgaver etter plan- og bygningsloven, jf. 

SAK10 § 9-1andre ledd og tilhørende veiledning.  

 

Foretaket har dokumentert å ha en ansatt med utdanning som ingeniør med anleggsteknisk 

linje som direktoratet vurderer til å svare til byggingeniørutdanning. Kravet til utdanningsnivå 

er dermed oppfylt. Kravet til relevant utdanning er imidlertid ikke oppfylt, da det ovenfor 

direktoratet ikke er dokumentert at foretaket har ansatte med nødvendig relevante fagbrev 

for utførelse. Foretaket har dermed heller ikke dokumentert nødvendig gjennomføringsevne 

i form av kvalifisert personell i utførende ledd, jf. SAK10 § 9-1.  

Foretaket har dermed ikke dokumentert at det samlet har kvalifikasjoner som er tilpasset 

godkjenningsområdene, jf. SAK10 § 11-1. 

 

Fordi foretaket ikke har dokumentert nødvendig relevant utdanning, gjør ikke direktoratet 

noen vurdering av foretakets praksis for disse områdene.  

 

 

Uavhengig kontroll av bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 

Krav til utdanning 

Foretaket har dokumentert å ha en ansatt med utdanning som ingeniør med anleggsteknisk 

linje som direktoratet vurderer til å svare til byggingeniørutdanning. Utdanningskravet er 

dermed oppfylt, jf. SAK10 § 11-1 og tilhørende veiledning. 

 

Krav til praksis 

Godkjenningsområdet omfatter bygninger med 3-5 etasjer og byggverk med kjølebehov uten 

soneinndeling, jf. SAK10 § 13-5 femte ledd bokstav c og tilhørende veiledning. 
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Foretak som søker sentral godkjenning for kontroll av bygningsfysikk må disponere personell 

som også har praksis med prosjektering av bygningsfysikk i tillegg til praksis med kontroll, jf. 

SAK10 § 11-2 fjerde ledd. Foretaket har ikke dokumentert nødvendig praksis med 

prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 og kravet til praksis er dermed ikke oppfylt.  

 

Foretaket har dermed ikke dokumentert at det samlet har kvalifikasjoner som er tilpasset 

godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1.  

 

 

Uavhengig kontroll av brannsikkerhet i tiltaksklasse 3 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

prosjekterende i tiltaksklasse 3 er utdanning på universitetsnivå som sivilingeniør, master i 

arkitektur eller tilsvarende grad og minst 8 års praksis, jf. SAK10 § 11-1 og veiledningen til 

bestemmelsen slik den gir uttrykk for den sentrale godkjenningsordningens praksis for krav 

til utdanningsnivå. Relevant utdanning for dette godkjenningsområdet vil for eksempel være 

sivilingeniør med linjefag bygg. 

Foretaket har dokumentert å ha en ansatt med utdanning som ingeniør med anleggsteknisk 

linje som direktoratet vurderer til å svare til byggingeniørutdanning. Krav til utdanningsnivå 

er dermed ikke oppfylt. 

 

Krav til praksis 

Godkjenningsområdet omfatter uavhengig kontroll av brannsikkerhet i tiltaksklasse 2 og 3. 

Innholdet av kontrollområdet reguleres i byggesaksforskriften § 14-2 og gjennomføring av 

kontrollen reguleres i § 14-7.  

 

Uavhengig kontroll av prosjektering av brannsikkerhet gjelder brannkonseptet. Det skal 

påvises i kontrollen at brannkonseptet definerer de nødvendige ytelsene (krav) som skal 

oppfylles i detaljprosjekteringen.  

 

Godkjenningsområdet i tiltaksklasse 3 omfatter byggverk i alle brannklasser og alle 

risikoklasser og hvor ytelser kan være verifisert ved analyse, jf. byggteknisk forskrift § 2-1 

andre ledd bokstav b.  

Foretaket som søker sentral godkjenning for kontrollområder må dokumentere praksis fra 

prosjektering og/eller utførelse av tiltak i tillegg til kvalifikasjoner innenfor kontroll. Praksis 

må være fra tiltak i samme eller høyere tiltaksklasse, jf. SAK10 § 11-2 fjerde ledd. Foretaket 

har ikke ovenfor direktoratet dokumentert at det har tilstrekkelig praksis for prosjektering av 

brannkonsept i tiltaksklasse 3. Direktoratets vurdering er derfor at foretaket heller ikke har 

dokumentert tilstrekkelig praksis med kontroll av godkjenningsområdet i tiltaksklasse 3. 

Foretaket har dermed ikke dokumentert at det samlet har kvalifikasjoner som er tilpasset 

godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1. 
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På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Byggmester Kompaniet Oslo AS 

verken i søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige 

kvalifikasjoner til å få sentral godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene. 

 

Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.»  

 

Klager har i e-post 10.02.2017 sendt inn kommentarer til direktoratets saksfremlegg i den 
aktuelle saken. Klagenemnda har tatt hensyn til disse i vurderingen, men kan ikke se at de 
har avgjørende betydning for resultatet i saken.  

 

 

 

 

 

Sak 11/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om endring av sentral godkjenning fra 

Insenti AS (godkjenningsnr. 2016/1494).  

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 § 13-9. 

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: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 3 

• Overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 3 

 

I brev datert 17.02.2016 ble vedtak av 16.02.2016 påklaget ved Erlend Brørs. Klagen er 

rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  
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Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 10.12.2015 søknad om endring av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 16.02.2016 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende godkjenningsområde 

ble ikke innvilget: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 3 

• Overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 3 

 

Avslaget ble begrunnet med at referanseprosjektene ikke i tilstrekkelig grad dekket 

tiltaksklasse 3 innenfor godkjenningsområdene foretaket søkte om, jf. forskrift 26. mars 2010 

nr. 488 om byggesak før 1.1.2016 (byggesaksforskriften, heretter SAK10) §§ 11-4 og 13-5 

første ledd, og tredje ledd bokstav a og tilhørende veiledning. Foretaket hadde dermed ikke 

dokumentert at det samlet hadde kvalifikasjoner som var tilpasset godkjenningsområdene 

det var søkt om i tiltaksklasse 3, jf. SAK10 § 11-1. Det ble heller ikke lagt ved en 

organisasjonsplan som tilfredsstilte krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven jf. 

SAK 10 § 10-1. 

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Insenti AS fikk sentral godkjenning første gang 18.11.2011. Foretaket har for øvrig fusjonert 

inn Optimo Projekt AS. Både ledelse og ansatte i selskapet er de samme før denne endringen. 

I den siste 3 års perioden hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdene 

ansvarlig søker i tiltaksklasse 2, overordet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 3, 

prosjektering av miljøsanering i tiltaksklasse 3, overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 

2, utførelse av riving i tiltaksklasse 3 og overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 2.  

 

Foretaket har 28 ansatte og ligger i Oslo kommune. Bjørn Robert Grepperud er daglig leder. 

Han er sivilingeniør i bygg fra 1981. Det er 3 avdelinger i foretaket: avdeling for produksjon, 

avdeling for prosjektutvikling og KS/HMS-avdeling. Avdelingsleder for produksjon er Arild 

Vavik. Han er sivilingeniør i bygg fra 1987, samt har teknisk fagskole, anleggslinjen fra 1975. 

Det er 11 stykker på produksjonsavdelingen: 1 ingeniør i kommunalteknikk, 2 ingeniører i 

bygg, 2 fagskoleingeniører, 3 byggmestere, 1 med svennebrev i murerfaget og 2 stykker med 

videregående elektroskole. Avdelingsleder for prosjektutvikling er Rune Pedersen. Han har 

gått på byggteknisk høyskole i Danmark og er ferdig utdannet i 1998. Avdeling for 

prosjektutvikling har også 11 stykker – 5 sivilingeniører i bygg, 1 sivilarkitekt, 1 med master i 

eiendomsutvikling, 3 byggingeniører og 1 VVS-ingeniør. Leder for KS/HMS-avdeling er Kirsten 

Skaare. Det er 3 stykker på avdelingen: 1 sivilingeniør i bygg, 1 med bachelor i 

miljøforvaltning og 1 men svennebrev. Foretaket har sin virksomhet innen prosjekt- og 

prosjekteringsledelse. 
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Saksgang 

10.12.2015 Søknad 

16.02.2016 Vedtak om sentral godkjenning (Totalavslag) 

17.02.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretaks anførsler 

Foretaket v/Erlend Brørs skriver i sin klage at det er uenig med direktoratet i at 

referanseprosjektene som ble brukt i søknaden ikke dekker godkjenningsområdene foretaket 

søkte om. Det informeres videre at entreprisemodellen foretaket har spesialisert seg på – 

byggherrestyrte entrepriser – krever betraktelig mer av foretakets prosjektorganisasjon enn 

ved mer tradisjonelle entrepriseformer som hoved- og totalentrepriser. Foretaket antyder at 

det i praksis utfører det forskriften sier, som ansvarlig søker og overordnet ansvar i 

tiltaksklasse 3, men bare delvis har ansvarsrett for aktuelle ansvarsområdet i tiltaket. Det er 

også vedlagt en ny organisasjonsplan med tydelig oversikt over foretakets samlede 

kvalifikasjoner med hensyn til utdanning og 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 godkjenningsområdene ansvarlig søker og overordnet ansvar for utførelse i 

tiltaksklasse 3. 

 

I henhold til forskrift 26. mars 2010 nr. 488 om byggesak før 1.1.2016 (byggesaksforskriften, 

heretter SAK10) § 11-1 skal foretaket i søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett 

«dokumentere at det har samlede kvalifikasjoner som er tilpasset det omsøkte 

godkjenningsområdet». Videre skal det legges vekt på «en vurdering av om foretakets 

kvalifikasjoner med hensyn til utdanning og praksis fremstår som relevante for det omsøkte 

godkjenningsområdet» og foretakets «tilknytning til godkjenningsområdet», jf. 

byggesaksforskriften § 11-4 første og annet ledd. 

 

Ansvarlig søker i tiltaksklasse 3 

Krav til utdanning 

Foretaket har utdanning som sivilingeniør i bygg og tilfredsstiller med dette kravet til 

utdanning for godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1 og tilhørende veiledning. 

 

Krav til praksis 

Oppgaver og ansvar til ansvarlig søker bestemmes av pbl. § 23-4 og presiseres ytterligere av 

byggesaksforskriften § 12-2 bokstav a-m . Tiltaksklasseplassering for søkerfunksjonen vil 

være avhengig av kompleksitet, herunder hvor mange ansvarlige foretak som skal ha 

ansvarsrett og koordineres og hvor mange ansvarsoppgaver i byggesaksforskriften § 12-2 

som er aktuelle for tiltaket. 

 



 

Side 55 

For tiltak der prosjektering og utførelse ligger i høyere tiltaksklasse men der 

ansvarsforholdene er oversiktlige og koordineringsbehovet er lite, vil tiltaksklassen for 

søkerfunksjonen være lav.  

 

Ansvarlig søker har ansvar for å utarbeide tiltaksprofil for tiltaket og synliggjøre dette i 

gjennomføringsplanen, jf. byggesaksforskriften § 9-3.  

 

Ansvarlig søker har ansvar for at alle oppgaver er belagt med ansvar, herunder ansvar for 

uavhengig kontroll, jf. byggesaksforskriften kap 14. 

 

Søkerfunksjonen i tiltaksklasse 3 omfatter komplekse søknader, der koordineringsbehovet 

for prosjektering, utførelse eller kontroll er svært krevende. 

Eksempelvis vil dette omfatte flertrinnssøknader der ansvarsforholdene i tiltaket er 

kompliserte og krever omfattende koordinering. 

 

I søknaden har foretaket vist til ett prosjekt fra Bærum kommune og to referanseprosjekter 

fra Oslo kommune. I nevnte prosjekter beskriver Insenti AS at det har ledet avklaringer mot 

kommunen i alle forhold som en ansvarlig søker har i forbindelse med søknad om 

rammetillatelse, igangsettingstillatelser, midlertidige brukstillatelser, ferdigattest og 

koordinert forvaltning, drift og vedlikehold til Entra Eiendoms driftorganisasjon. Videre 

informeres det om at foretaket også har ledet forhandlingene med kommunen i forbindelse 

med rekkefølgebestemmelser og andre offentlige vilkår som er stilt i de offentlige tillatelser.  

 

Prosjektet fra Bærum kommune med saksnummer 201006310 gjaldt tilbygg og rehabilitering 

av kontorbygg. Ansvarlig søker var Dyrvik Arkitekter AS. I det første referanseprosjektet fra 

Oslo kommune med saksnummer 201101272 har LPO Arkitekter AS hatt ansvarlig søkers 

rolle, mens i det andre referanseprosjektet fra Oslo med saksnummer 201201802 som gjaldt 

oppføring av kontorbygg og påbygg, ombygging, bruksendring av kontorbygg har SJ 

Arkitekter AS stått for søkerfunksjonen. 

 

I klagen antyder foretaket at det i praksis utførte ansvarlig søkers rolle i tiltaksklasse 3, men 

bare delvis hadde ansvarsrett for aktuelle ansvarsområdet i tiltaket. Det vises også til et 

pågående prosjekt i Nedre Slottsgate 13-15 i Oslo kommune med saksnummer 201409924. I 

dette prosjektet, jf. opplysninger i kommunens arkiv på nett, står oppgitt IDA Arkitekter AS 

som ansvarlig søker.  

 

Referanseprosjektene som det er vist til dokumenterer ikke at Insenti AS dekker 

godkjenningsområdets faglige innhold. I byggesaker er utgangspunktet uansett at det er den 

offentligrettslige ansvarsfordelingen som legges til grunn. Direktoratet vil også informere 

foretaket om at entrepriseavtaler er en privatrettslig kontraktsform som ikke automatisk kan 

overføres til ett eller flere godkjenningsområder og ansvaret etter plan- og bygningsloven. 
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Av den grunn vurderer ikke direktoratet referanseprosjektene som er vist til som relevante 

for det påklagede godkjenningsområdet. 

 

Foretaket har vist til relevant utdanning for godkjenningsområdet, men tilfredsstiller ikke 

kravet til praksis. På bakgrunn av dette er det direktoratets vurdering at foretaket ikke har 

dokumentert samlede kvalifikasjoner som er tilpasset det påklagede godkjenningsområdet, 

jf. SAK10 § 11-1 og tilhørende veiledning. 

 

 

Overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 3 

Krav til utdanning 

Foretaket har utdanning som sivilingeniør i bygg og tilfredsstiller med dette kravet til 

utdanning for godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1 og tilhørende veiledning. 

 

Krav til praksis 

Godkjenningsområdet omfatter ansvar for komplett utførelse av alle relevante fagområder. 

Dette innebærer ansvar for koordinering av de utførende fagområder, uavhengig av om 

oppgavene utføres av egne ansatte eller innleide foretak. Godkjenningsområdet innebærer 

også ansvar for grensesnittene mellom fagområdene.  

 

Der det benyttes underentreprenører, skal disse oppfylle system- og kvalifikasjonskrav som 

følger av byggesaksforskriften kap. 10 og 11.  

 

Plassering i tiltaksklasse vil avhenge av antall utførende foretak, koordineringsbehov og antall 

grensesnitt. Tiltaksklasse for de enkelte fagområder behøver ikke være avgjørende. 

 

Oppgaven i tiltaksklasse 3 omfatter ansvar for komplett utførelse av store og krevende tiltak 

med stor vanskelighetsgrad, hvor utførelsen innenfor de ulike fagområdene hovedsakelig 

ligger i tiltaksklasse 2 og 3. Godkjenningsområde består av mange grensesnitt mellom mange 

fagområder. 

 

Eksempler på overordnet ansvar for utførelse av bygninger i tiltaksklasse 3 kan være 

oppføring eller vesentlig endring av: 

• store forretningslokaler/kjøpesentra 

• store hoteller, sykehus 

• bygning for stort antall personer 

• VA-ledninger med store dimensjoner eller store rense- eller 

vannforsyningsanlegg over 200 personekvivalenter (pe) 

• store bruer, fjellhaller for opphold av mennesker 

 

I søknaden har foretaket vist til de samme referanseprosjektene som for 

godkjenningsområdet ansvarlig søker i tiltaksklasse 3. I referanseprosjektet fra Bærum 



 

Side 57 

kommune som gjaldt tilbygg og rehabilitering av kontorbygg har foretaket (tidligere Optimo 

Prosjekt AS) vært ansvarlig kontrollerende for taktekkingsarbeider, mens i referanseprosjekt 

med saksnummer 201201802 fra Oslo kommune som gjaldt oppføring av kontorbygg og 

påbygg, ombygging, bruksendring av kontorbygg har Insenti AS  vært ansvarlig 

prosjekterende for plasstøpte betongkonstruksjoner (gulv på grunn og dekke over 1.etasje) i 

tiltaksklasse 2, samt ansvarlig utførende for murarbeider knyttet til reparasjoner av 

eksisterende bygg, også i tiltaksklasse 2. 

 

I klagen skriver foretaket at det i henhold til tidligere korrespondanse med direktoratet (sak 

14/7071 og 14/7721) ivaretar entrepriseledelsen for aktuelle arbeider og at dette både 

gjelder innen prosjektering i rollen som prosjekteringsleder og utførelse i form av 

byggeplassadministrasjon. Foretaket har spesialisert seg på byggherrestyrte 

entrepriseformer hvor foretaket detaljstyrer entreprisene og hvert fag følges vanligvis på et 

langt mer overordnet nivå. Dette gjelder koordinering av prosjektering, utførelse og/eller 

kontroll, samt koordinering av de uførende fagområder og grensesnittet mellom dem. Det 

vises også til et prosjekt i Nedre Slottsgate 13-15 i Oslo kommune med saksnummer 

201409924 som pågår. I dette prosjektet har Insenti AS fått overordnet ansvar for 

prosjektering i tiltaksklasse 3 (unntatt arkitekturprosjektering, brannteknisk prosjektering, 

konstruksjonssikkerhet, miljøsanering, lydforhold og vibrasjoner), overordnet ansvar for 

utførelse i tiltaksklasse 2 (unntatt riving og miljøsanering, montering av glasskonstruksjoner 

og fasadekledning), samt utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 3. Referansen 

viser imidlertid ikke praksis med det påklagede godkjenningsområdet i tiltaksklasse 3.  

Foretaket skal i søknad om sentral godkjenning kunne vise til minimum 5 års praksis med 

godkjenningsområdet i tiltaksklasse 3, jf. SAK10 § 11-1 og tilhørende veiledning. I tidligere 

søknads- og klagesaksomganger har foretaket ikke vist til andre referanseprosjekter som 

etter direktoratet vurdering har tilstrekkelig tilknytting til det påklagede 

godkjenningsområdet i tiltaksklasse 3. Foretaket har tidligere hatt fått innvilget 

godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2. 

 

Foretaket har vist til relevant utdanning for det godkjenningsområdet, men tilfredsstiller ikke 

kravet til praksis i tiltaksklasse 3. På bakgrunn av dette er det direktoratets vurdering at 

foretaket ikke har dokumentert samlede kvalifikasjoner som er tilpasset det påklagede 

godkjenningsområdet i tiltaksklasse 3, jf. SAK10 § 11-1 og tilhørende veiledning. 

 

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Insenti AS verken i søknaden eller i 

klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner til å få sentral 

godkjenning for godkjenningsområdene ansvarlig søker og overordnet ansvar for utførelse i 

tiltaksklasse 3. 

 

Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.» 
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Sak 12/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

fra Alvim Entreprenør AS (godkjenningsnr. 2016/1487).  

Finn N. Bangsund erklærte seg inhabil og deltok ikke ved behandlingen 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 § 13-9. 

Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra 

direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder  

Klagen gjelder direktoratets vedtak av 13.01.2016 om å trekke den sentrale godkjenningen til 

Alvim Entreprenør AS for følgende godkjenningsområder: 

• Ansvarlig søker (for alle typer bygg)   Tiltaksklasse 1 

• Prosjekterende for miljøsanering                           Tiltaksklasse 1 

• Utførende grunnarbeid og landskapsutforming Tiltaksklasse 1 

• Utførende riving og miljøsanering    Tiltaksklasse 1 

 

Vedtaket ble påklaget av foretaket v/Ingar Alvim. Foretaket hadde fått utsatt klagefrist til 

16.02.2016. Klagen er registrert i direktoratet den 17.02.2015.  Klagen er rettidig, jf. 

forvaltningsloven (fvl) § 29. Foretaket er klageberettiget, jf. fvl. § 28.1.1. 

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet (Dibk) har plikt til å føre tilsyn med at foretak som innehar 

sentral godkjenning, fortsatt oppfyller vilkårene for å inneha godkjenningen.  

Direktoratet sendte skriftlig varsel til foretaket den 03.11.2015 om at det ville bli avholdt 

tilsynsmøte hos foretaket den 03.12.2015. Foretaket ble også varslet på telefon og e-post. 

Foretaket bekreftet pr e-post den 03.11. 2015 at varslet var mottatt. 

Tilsynsmøtet ble avholdt som varslet den 03.12.2016. Det ble i møtet overlevert en del 

dokumentasjon, hovedsakelig en del rutiner. Det ble også overlevert en del sjekklister som 

ikke var utfylt. 

Tilsynet avdekket følgende syv avvik fra gjeldende krav i byggesaksforskriften (SAK10) § 10-1: 

1.Styring av tilknyttede foretak (SAK10 § 10-1 første ledd bokstav b)  
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Foretaket har ikke beskrevet i sitt styringssystem hvilke arbeider det er kompetent til å utføre 

med egne ressurser før det må knytte til seg underentreprenører/underkonsulenter (UE/UK) 

innen sine godkjenningsområder. 

2.Beskrivelse av kvalitetssikring (SAK10 § 10-1 første ledd bokstav c) 

Foretaket kunne under tilsynsmøtet ikke vise frem noen rutine for kvalitetssikring av 

utførelse. Foretaket viste frem en rutine for sluttkontroll av utførelse (KUT), men denne 

funksjonen ble i 2010 erstattet av egenkontroll. Systemet vurderes for ikke å være oppdatert 

i forhold til SAK10. 

3.Dokumentasjon av kvalitetssikring (SAK10 § 10-1 første ledd  

bokstav d) 

Foretaket kunne under tilsynsmøtet ikke vise til utført kvalitetssikring av utførelse. Ansvarlig 

utførende skal sørge for at utførelsen er kvalitetssikret og i samsvar med 

produksjonsunderlaget, og at eventuelle vilkår som følger av tillatelse eller særskilte krav til 

utførelsen gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven er oppfylt. Foretaket forklarte at 

denne dokumentasjonen ble overlevert byggherren som en del av FDV dokumentasjonen. 

4.Oppdatering av kunnskaper i PBL (SAK10 § 10-1 bokstav e)  

Foretaket fortalte om en praksis for oppdatering av kunnskaper, bl.a. kurs for arbeidsvarsling 

og kurs via MEF. Foretaket har imidlertid ingen skriftlig rutine for hvordan de skal sikre 

opplæring for å fornye og vedlikeholde kunnskap. 

 

5.Behandling av avvik (SAK10 § 10-1 første ledd bokstav f) 

Foretaket kunne i tilsynsmøtet vise frem utført avviksbehandling, men hadde ingen 

kjennskap til egen rutine for avviksbehandling. Foretaket fortalte først at det ikke hadde 

rutinen, men fant den ved endt tilsynsmøte. Rutinen inneholder ingen definisjon på avvik og 

henviser til GOF; en forskrift som ble opphevet i 2010. 

 

6.Håndtering av dokumenter (SAK10 § 10-1 første ledd bokstav g)  

Foretaket redegjorde for en praksis, men denne samsvarte ikke med rutinen; ”rutine for 

håndtering av prosjektdokumentasjon”. Rutinen henviser til GOF og er derfor ikke oppdatert. 

 

7.Oppdatering av system / revisjon (SAK10 § 10-1 andre ledd) 

Foretaket kunne vise frem ”rutine for revisjon av kvalitetssystemet”, men denne er ikke i 

samsvar med foretakets praksis. Det fremgår av dokumentene at disse er revidert 

15.06.2015, men innholdet i flere av dokumentene henviser til utgåtte forskrifter. 

 

Det vises til utfyllende rapport fra tilsynet, datert 15.12.2015. 

I overnevnte rapport  ble  avvikene gjennomgått i forhold til de respektive bestemmelsene i 

byggesaksforskriften, SAK10 § 10-1.  I eget brev datert samme dag ble det vist til de avvikene 

som var funnet og foretaket ble varslet om tilbaketrekk av den  sentrale godkjenningen. Frist 

for kommentarer ble satt til 08.01.2016.  
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Foretaket hadde sendt inn kommentarer som ble stemplet mottatt i dibk den 06.01.2016. 

Foretaket opplyser i brevet at det har satt i gang tiltak for å  utbedre manglene. Sammen 

med kommentarene var det vedlagt syv skriftlige rutiner.  

Disse dokumentene var ikke blitt scannet inn i arkivet før vedtaket om tilbaketrekk ble fattet 

den 13.01.2016.  Den 14.01.2016 kontakter foretaket vedkommende saksbehandler i 

tilsynssaken og meddeler at det er sendt inn brev med kommentarer før fastsatt frist. 

Foretaket sender inn kopi av rutiner på nytt.  

Den 22.01.2016 skriver direktoratet til foretaket at vedtaket om å trekke godkjenningen 

opprettholdes.  Det opplyses at det  er de avvikene som registreres på tilsynstidspunktet som 

ifølge regelverket skal danne grunnlaget for vurderingen.   Det påpekes videre at direktoratet 

ifølge plan- og bygningsloven (pbl) § 22-2, jf. SAK10 § 13-6 er pliktig til å trekke den sentrale 

godkjenningen når vilkårene i nevnte regelverk er oppfylt, eller  foretakets praksis viser at 

foretaket ikke oppfyller kvalifikasjonsvilkårene for å inneha sentral godkjenning.  Ny klagefrist 

ble gitt til 16.02.2016. 

Klagen er registrert i direktoratet den 17.02.2016. Direktoratet anser klagen for å være 

innkommet innen fristen. I klagen stiller foretaket spørsmål ved hvorfor det ikke fikk en frist 

for å rette opp feil og mangler. Samtidig ber foretaket om at klagen gis oppsettende virkning.  

Saksbehandler for klagen skrev i e-post til foretaket den 21.04.2016 at loven og forskriften 

pålegger direktoratet å trekke godkjenningen når avvikene er registrert.  Samtidig påpekes at 

både pbl § 22-2.2 ledd og SAK10 § 13-6.5. ledd sier at når godkjenningen er trukket, må 

foretaket søke på nytt. Gjeldende rett åpner ikke for å gi oppsettende virkning, da dette vil 

stride mot den plikten direktoratet er pålagt til å trekke godkjenningen når avvikene er 

oppdaget.  

Det vises til de dokumenter som er gjennomgått ovenfor. 

 

Generelle opplysninger om foretaket  

Foretaket er et aksjeselskap som ble stiftet 02.01.2002 og registrert i enhetsregisteret 

12.02.2002. Foretaket ligger  i Skiptvet kommune i Østfold fylke. Næringskoden er 42.210, 

bygging av vann- og kloakkanlegg. Ifølge opplysninger som er innsendt i forbindelse med 

tidligere søknad om fornyelse av sentral godkjenning har foretaket 13 ansatte.  De samme 

opplysningene ligger i Brønnøysundregisteret. Ifølge den organisasjonsplanen som ble 

overlevert ved det stedlige tilsynet har foretaket derimot bare 10 ansatte.  Ole Alvim er 

oppført som daglig leder. Han er oppgitt å ha autorisert maskinførerkompetanse. Ingar 

Alvim, som er den som har ført korrespondansen med direktoratet i tilsynssaken  er oppgitt å 

være arbeidsformann.  Han har ADK 1 sertifikat. 

Foretaket hadde sentral godkjenning etter tidligere regelverk. Første vedtak om sentral 

godkjenning etter SAK10  er datert 25.06.2012.  

Det har vært en del innrapporteringer på foretaket. Allerede i 2008 ble foretaket 

innrapportert av Spydeberg kommune for å ha startet søknadspliktig arbeider  på gnr 9 bnr 1 
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uten å søke i forkant. Oslo kommune ga foretaket en advarsel den 24.02.2015  i en sak hvor 

foretaket hadde ansvaret for prosjektering av miljøsanering.  Oslo kommune ga foretaket to 

nye advarsler den 24.07.2015. Begge sakene angikk avfallshåndtering,  og avvikene ble 

vurdert som alvorlige. Da det ikke var mulig å rette opp avvikene, ble foretaket i stedet gitt to 

advarsler. 

 

Saksgang 

03.11.2015: Direktoratet sender skriftlig varsel om stedlig tilsyn til foretaket 

03.12.2015: Stedlig tilsyn avholdes i foretakets lokaler i Spydeberg 

15.12.2015: Direktoratet sender tilsynsrapport. Syv avvik påpekes 

15.12.2015: Varsel om tilbaketrekk av sentral godkjenning sendes foretaket 

06.01.2016: Svar på rapporten med vedlegg registreres innkommet i direktoratet 

13.01.2016: Vedtak om tilbaketrekk av alle godkjenningsområdene 

14.01.2016: Foretaket tar kontakt. Påpeker brevet som ble registrert den 06.01.2015 

22.01.2016: Direktoratet opprettholder vedtaket av 13.01.2016. 

17.02.2016:  Klagen fra foretaket registreres i direktoratet 

21.04.2016: E-post til foretaket hvor det orienteres om gjeldende regler på området 

 

Foretakets anførsler 

Foretaket stiller i klagen  spørsmål ved hvorfor det ikke ble gitt en frist til å rette opp feilene 

og manglene etter at disse var avdekket. Det opplyses at foretaket hadde tatt grep og rettet 

opp de avdekte manglene. Videre anføres at foretaket har hatt sentral godkjenning siden 

ordningen ble innført og mener å ha utført en god jobb i disse årene. 

Foretaket skriver videre at de ønsker svar på disse spørsmålene, og forventer at 

tilbaketrekkingen ikke skjer før klagen er besvart. 

Det vises til klagen. 

 

Vurdering 

Foretaket har ikke protestert på innholdet i tilsynsrapporten eller i vedtaket. Direktoratet 

legger derfor til grunn at foretaket er enige i at de avvikene direktoratet har funnet, rent 

faktisk eksisterte. Dette underbygges med at foretaket opplyser at det har satt i verk tiltak for 

utbedre manglene. Klagen dreier seg derfor ikke om de faktiske forhold som ble avdekket, 

men om at foretaket ikke fikk anledning til å rette opp feilene i stedet for at godkjenningen 

ble trukket. 
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Foretakets anførsel, kombinert med at det ble funnet hele syv avvik fra de reglene foretaket 

er pliktig til å etterleve når det gjelder krav til system, gjør at direktoratet anser det 

nødvendig å gi en mer utfyllende begrunnelse for vedtaket, og dermed også for årsaken til at 

regelverket ikke åpner for at den rettingen foretaket hadde startet kunne påvirke utfallet av 

saken. 

Pbl § 24-1.1 ledd og SAK10 kap.10 hjemler krav om at foretak skal ha et system som sikrer og 

dokumenterer at krav gitt i eller med hjemmel i pbl. er oppfylt. Det er kravet om system og 

bruken av dette  som er basisgrunnlaget for den nødvendige egenkontrollen i foretakene. I 

Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) side 131 skriver departementet bl.a. at  foretakene skal ha rutiner 

for at systemene er i bruk og at plan- og bygningslovens krav overholdes.  

Bygningslovutvalget skrev i NOU 2005:12 at det skal være kort vei mellom konstatert svikt i 

etterlevelsen av regelverket og reaksjon på dette. Departementet sluttet seg til dette i 

Ot.prp. nr. 45 (2007-2008). Utgangspunkt og hovedregel er derfor at godkjenningen skal 

trekkes  når vilkårene i plan- og bygningsloven (pbl) § 22-2 og/eller byggesaksforskriften 

(SAK10) § 13-6 er oppfylt.  Dette gjelder bl.a. ved alvorlige eller gjentatte overtredelser av 

bestemmelser eller tillatelser gitt i eller med hjemmel i pbl. Manglende eller mangelfullt 

system eller manglende bruk av systemet er en alvorlig overtredelse  av loven, og skal derfor 

medføre trekk av den sentrale godkjenningen.  

Loven og forskriften er  derfor oppbygget og utformet som pliktregler,  hvilket innebærer at 

trekk av godkjenningen derfor som hovedregel heller ikke anses som en uforholdsmessig 

reaksjon, jf. pbl. § 32-10. 1 ledd.  

I høringsnotatet til byggeforskriften av 23. juni 2009  side 102 skrev departementet at siden 

det er snakk om profesjonelle aktører og at godkjenningsordningen skal sikre at disse har 

kjennskap til kravene, skal det svært mye til før hensynet til foretaket tilsier at godkjenningen 

ikke trekkes tilbake. Dette vil kun være tilfellet ved særlig formildende hensyn, jf. pbl. § 22-2. 

1 ledd 4 pkt.  Når foretaket ikke har utvist den nødvendige aktsomhet for å holde systemet 

oppdatert og i aktiv bruk, foreligger det heller ikke særlig formildende hensyn.  Retting etter 

at avvikene er avdekket er ikke et særlig formildende hensyn.    

Departementet understreker samme sted at pbl. § 32-10.1. ledd skal brukes restriktivt.  

Den rettingen som er omtalt i SAK10 § 13-6.3.ledd gjelder retting i et tiltak, det er noe annet. 

Foretakets anførsel gjelder at foretaket har satt inn tiltak for å bedre bl.a. bruken av 

systemet.  I forhold til lovens pålegg om å trekke godkjenningen når det er konstatert svikt i 

systemet og/eller bruken av dette, åpner derfor ikke regelverket for at en etterfølgende 

”reparasjon”  medfører at godkjenningen beholdes.  Dette innebærer at de dokumentene  

som foretaket har sendt som kommentarer til rapporten og etter at vedtaket ble fattet, ikke 

har noen betydning for utfallet av saken. Det vises her til gjennomgangen av rettskildene 

ovenfor. 



 

Side 63 

Det følger også av SAK10 § 13-6,5. ledd at før foretak som har mistet godkjenningen kan få 

denne tilbake etter ny søknad må det bl.a. dokumenteres at systemet er i bruk. Jf. også 

departementets uttalelse ovenfor.  

Direktoratet legger  i denne sammenheng også vesentlig vekt på at det har vært flere 

innrapporteringer på foretaket, noe som indikerer at foretaket ikke hatt et lovpålagt og 

tilstrekkelig system i aktiv bruk over lengre tid.  Dette inntrykket har støtte i det faktum at 

foretakets system var relatert til en forskrift som var blitt opphevet for over 5 år siden. 

Tilsynet avdekket også at verken innrapporteringen den 24.02.2015, eller de to 

innrapporteringene datert 24.07.2015 har fått foretaket til å iverksette de nødvendige tiltak.  

De forholdene som er omtalt i de to siste innrapporteringene er gjenfunnet ved tilsynet  og 

omtalt i avvik nr. 2, manglende system for å ivareta de plikter og oppgaver som følger av 

foretakets ansvar og funksjon, jf. SAK10 § 10-1.1 ledd bokstav c.  

Det er derfor vanskelig å være enig med foretaket når det i svaret på rapporten står at 

foretaket hele tiden har vært opptatt av å følge regelverket. Når foretaket ikke hadde tatt 

noe skritt for innlemme et korrekt system etter SAK10, over 5 år etter at forskriften trådte i 

kraft, er ikke dette forenlig med de plikter foretaket er pålagt for å utøve lovlig drift.  

Helhetsbilde etter direktoratets  gjennomgang av saken og klagen er at begrunnelsen for å 

trekke den sentrale godkjenningen var i samsvar med den plikt direktoratet har etter 

regelverket. Det vises i den sammenheng også til rettskildene som er gjennomgått ovenfor. 

Vilkårene for å trekke den sentrale godkjenningen var derfor tilstede.» 

 

 

 

 

Sak 13/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra H. Finseth 

Transport (godkjenningsnr. 2016/1567).  

Finn N. Bangsund erklærte seg inhabil og deltok ikke ved behandlingen 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. 
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Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9. 

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: 

• Overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse  1 

• Utførelse av Grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 1 

Vedtaket  ble påklaget av foretaket ved Helge Finseth den 19.02.2016. Foretaket er 

klageberettiget, jf. forvaltningsloven (fvl) § 28,1. ledd. Klagen er fremsatt i rett tid, jf. fvl. § 

29. 

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 10.12..2015 søknad om sentral godkjenning for 

ansvarsrett.  

I vedtak datert 05.02.2016 avslo direktoratet søknaden om sentral godkjenning for begge de 

omsøkte godkjenningsområdene.  

Begrunnelsen for begge avslagene var at referanseprosjektene ikke i tilstrekkelig grad dekket 

det faglige ansvaret og innholdet  som godkjenningsområdene omfatter. I begrunnelsen for 

avslaget på utførelse av grunnarbeider og landskapsutforming  står det i tillegg at 

organisasjonsplan som viser foretakets ressurser og kvalifikasjoner med hensyn til utdanning 

og praksis manglet, jf. byggesaksforskriften (SAK10) § 1-2.1. ledd bokstav e. Det var også en 

mangel at foretaket i søknaden hadde lagt ved en HMS-erklæring i stedet for egenerklæring 

som bekrefter at foretaket har kvalitetssystem med rutiner i henhold til SAK10 kap.10.  

Det vises til vedtaket. 

 

Generelle opplysninger om foretaket  

Foretaket er et enkeltpersonsforetak som ble stiftet 20.02.1995 og registrert i 

Brønnøysundregistrene samme dato. Foretaket er hjemmehørende i Naustbukta i Nærøy 

kommune. Ifølge Brønnøysundregistrene ble foretaket registrert i Brønnøysundregistrene 

samme dato. Næringskode er 49.410, godstransport på vei. Under virksomhet/bransje er det 

oppført godstransport på vei, graving, bortkjøring av masser, fiske, utleie av båtplasser m.m. I 

tillegg er foretaket oppført med næringskode 68.100, kjøp og salg av egen fast eiendom. 

I søknaden er det oppgitt at foretaket har 3 ansatte. Daglig leder er Helge Finseth. Han har 

sendt inn dokumentasjon på flere ulike kurs av kort varighet,  førerkort for tunge kjøretøy i 

tillegg til yrkesbevis som anleggsmaskinfører som er datert 18.03.1985. Det er vedlagt et 

ADK1- sertifikat pålydende en person  ved navn Arvid Holte. Ifølge opplysninger i klagen er 
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han midlertid ansatt. 

Foretaket har ikke hatt sentral godkjenning tidligere. 

 

Saksgang   

10.12.2015: Søknad 

05.02.2016: Vedtak om sentral godkjenning totalavslag 

19.02.2016: Vedtaket påklages av foretaket 

 

Foretakets anførsler 

Foretaket skriver i klagen at det opp gjennom årene har utført mange tiltak som ligger under 

tiltaksklasse 1 innenfor begge de omsøkte godkjenningsområdene. Foretaket opplyser at i 

beskrivelser vedlagt klagen har det forsøkt å detaljere noen av prosjektene de har hatt ansvar 

for. I tillegg er det vedlagt en ny organisasjonsplan og en oversikt over utdanningen i 

foretaket. Foretaket har også vedlagt rutinebeskrivelse som skal gi en oversikt over rutinene i 

foretaket og en egenerklæring som bekrefter bruk i samsvar med BF kap 10. (Direktoratet 

antar at det menes SAK10.) 

Det vises til klagen. 

  

Vurdering 

Direktoratet skal innledningsvis beklage den lange saksbehandlingstiden på klagesaker.  

Direktoratet har vurdert klageanførslene og funnet at klagen ikke kan føre frem for de 

påklagede godkjenningsområdene.  

Direktoratet gjør innledningsvis oppmerksom på at ifølge Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) pkt. 

10.8.1. må foretakets faglige ledelse  i søknad om sentral godkjenning vise at den behersker 

hele bredden av arbeidsoppgaver innen det godkjenningsområdet det søker sentral  

godkjenning for. Den faglige bredden fremgår av omtalen av godkjenningsområdet i SAK10 § 

13-5, jf den relevante bestemmelsen i kap 12. 

Det gjøres oppmerksom på at alle lov- og forskriftshenvisninger refererer seg til slik disse lød 

før 01.01.2016. 

 

Overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 1 

Godkjenningsområdet er hjemlet i  plan- og bygningsloven (pbl). § 23-6 og 

byggesaksforskriften (SAK10) § 13-5.3. ledd  bokstav a , jf. SAK10 § 12-4 om utførendes 

ansvar. 
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Godkjenningsområdet omfatter ansvar for komplett utførelse av alle relevante fagområder. 

Dette innebærer ansvar for koordinering av de utførende fagområder, uavhengig av om 

oppgavene utføres av egne ansatte eller innleide foretak. Godkjenningsområdet innebærer 

også ansvar for grensesnittene mellom fagområdene. Der det benyttes underentreprenører, 

skal disse oppfylle system- og kvalifikasjonskrav som følger av byggesaksforskriften kap. 10 

og 11. Plassering i tiltaksklasse vil avhenge av antall utførende foretak, koordineringsbehov 

og antall grensesnitt. Tiltaksklasse for de enkelte fagområder behøver ikke være avgjørende. 

 

I tiltaksklasse 1 omfatter godkjenningsområdet komplett utførelse av tiltak med liten 

vanskelighetsgrad, med få utførende fagområder som ligger i tiltaksklasse 1 og 2, hvor 

grensesnitt mellom fagområder er oversiktlig. Eksempler på overordnet ansvar for utførelse 

av bygninger i tiltaksklasse 1 kan være oppføring eller vesentlig endring av: 

 

• eneboliger, tomannsboliger, rekke- og kjedehus 

• små barnehager og arbeidsbygg inntil 2 etasjer, t.o.m. 500 m2 BRA 

• landbruksbygninger og lagerbygg t.o.m. 2000 m2 BRA 

• Infrastruktur som veier, vann-, avløps- og overvannsledninger (VA) for en liten 

gruppe av småhus eller små renseanlegg  eller vannforsyningsanlegg t.o.m. 200 

personekvivalenter (pe) 

• Utskiftning eller ombygging av eksisterende tekniske installasjoner t.o.m. 

tiltaksklasse 2, eller når tekniske installasjoner utføres som sideentreprise 

 

Nødvendig utdannelse 

Ifølge SAK10 § 11-1.1 ledd og veiledningen til denne slik denne uttrykker gjeldende 

forvaltningspraksis, er det nødvendig med utdanning på linje med svennebrev som tømrer. 

Helge Finseth har sendt inn en del dokumenter som bekrefter deltakelse i ulike kurs. Det 

sentrale dokumentet er imidlertid hans yrkesbevis som anleggsmaskinfører fra 1985. 

Direktoratet anser et slikt yrkesbevis  fra før 1987 for å være på linje med fagbrev som 

anleggsmaskinfører. Direktoratet er derimot tvilende til hvorvidt dette er tilstrekkelig 

relevant for overordnet  ansvar for utførelse. Som det fremgår av beskrivelsen av 

godkjenningsområdets faglige innhold, ligger hovedtyngden innen byggevirksomhet.  

Godkjenningsområdet dreier seg særlig om koordineringsansvar for alle de berørte 

fagområdene  innen byggefaget som gjør seg gjeldende  i de aktuelle tiltakene og med ansvar 

for grensesnittene.  Det fremgår videre i omtalen av godkjenningsområdet at forholdet til 

teknisk forskrift (TEK10) kap.10, konstruksjonssikkerhet, og kap. 11. sikkerhet ved brann er 

sentralt. Dette krever relevante byggetekniske kunnskaper om de ulike fagområdene og 

administreringen av disse i byggeprosessen, derunder å sikre riktig kompetanse for alle 

fagområdene som skal utføres.  Det minnes om at hele godkjenningsområdets faglige innhold 

skal dekkes. Finseth har ikke dokumentert relevant erfaring med dette godkjenningsområdet. 
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Direktoratet trenger ikke ta endelig stilling til hvorvidt Finseths yrkesbevis er tilstrekkelig 

relevant for å avgjøre klagen.  

Det er opplyst i klagen at Arvid Holte er rørlegger, uten at dette er dokumentert nærmere. 

Holthe er dessuten midlertidig ansatt i foretaket.  

 

Referanseprosjektene 

Ifølge SAK10 § 11-1.1 ledd og veiledningen til denne slik denne uttrykker gjeldende 

forvaltningspraksis er det nødvendig med to års praksis med hele godkjenningsområdet, slik 

dette fremgår av SAK10 § 13-5.3. ledd bokstav a, jf. § 12-4.  

 

Søknaden inneholder to referanseprosjekter. Det ene er fra 2010, det andre er fra 2003. 

Begge gjelder rørlegging i grøfter.  Dette er for smalt i forhold til godkjenningsområdets 

omfang og innhold, noe foretaket skal dekke i sin helhet, jf. sitatet fra Ot.prp. nr. 45 som er 

sitert ovenfor. 

Vedlagt søknaden var det et oppsett over fire ulike eksempler på arbeider som foretaket har 

utført. Disse eksemplene gjelder graving, rørlegging og terrengarbeider. Ikke noe av dette 

dekker det omsøkte godkjenningsområdet. Det er heller ikke alltid angitt når disse arbeidene 

pågikk, med unntak av en generell beskrivelse av diverse gravearbeider som foretaket har 

utført på Stolt Seafarm over en periode  fra 1980 til 2015.  Det samme er tilfellet for en 

generell orientering om graving-, terreng og ledningsarbeider for Nærøy kommune. Det er 

ikke dokumentert at noen av disse arbeidet dekker overordnet ansvar for utførelse. 

I en oppsummering av denne tilleggsdokumentasjonen skriver foretaket på side 2 en del om 

sin aktivitet. Det fremgår der at foretaket driver med ulike former for graving, opparbeidelse 

av hyttefelt, legging av rør utenfor hus og lignende.  Det vises også til hundretalls prosjekter i 

Ytre Namdal og Bindal. 

Ingen av de dokumentene som er innsendt omhandler overordnet ansvar for utførelse med 

det faglige innholdet dette godkjenningsområdet har.  

Vedlagt klagen lå de samme prosjektene som i søknaden. 

Sett i sammenheng forteller disse kortfattede referanseprosjektene at foretakets arbeider 

består av ulike former for grøfting, legging av rør utendørs m.m.  Direktoratet skrev i 

vedtaket hva hovedtrekkene i dette godkjenningsområdet inneholder. Det var i tillegg vist til 

SAK10 § 13-5.3. ledd bokstav a med tilhørende veiledning. Foretaket hadde derfor 

tilstrekkelig kunnskap til å dokumentere referanseprosjekter som dekker 

godkjenningsområdet dersom de har slik erfaring.  Når klagen ikke inneholder relevante 

prosjekter, men derimot gjentar de som foretaket allerede har blitt orientert om at ikke er 

dekkende, legger direktoratet til grunn at foretaket ikke har den nødvendige erfaring med 

dette godkjenningsområdet.   

Foretaket har  dermed ikke dokumentert  tilstrekkelig og relevant praksis for overordnet 

ansvar for utførelse i tiltaksklasse 1.  Foretaket har dermed heller ikke dokumentert at det 
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har tilstrekkelig kvalifikasjoner for å få sentral godkjenning for dette godkjenningsområdet, jf. 

pbl. § 23-6, SAK 10 §§ 9-1.1. ledd, 11-1,1. ledd og §§ 11-4, 12-4 og 13-5,3.ledd bokstav a, jf. 

også pbl. § 22-1. 

 

Utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 1 

Godkjenningsområdet omfatter graving, sprengning, oppfylling, planering og komprimering. 

Arbeidene skal utføres i henhold til produksjonsgrunnlaget, se SAK10 § 1-2 bokstav g. 

I tiltaksklasse 1 vil det være tiltak som for eksempel: 

• Fjellarbeider i dagen, sprengning av grop eller skjæringer uten krav til kontur og med 

liten risiko for skader 

• Graving uten midlertidig  sikring av byggegrop, ”lett komprimering” iht NS 3420 kap. 

F, fjellavdekking med krav til renhet 

• Gravings- avstivnings-, sprengnings- og gjenfyllingsarbeider for kabel, 

dreneringsarbeider og grøfter for VA-ledninger inkl. legging av ledninger  med 

diameter høyst 50 med mer for vann og 200 med mer for avløpsledninger 

• Legging av dekker med belegningsstein, grusdekker, betong og asfaltdekker for gang- 

og sykkelveg, innkjørsler, interne veier og lignende 

• Planeringsarbeider, mindre betongarbeider, utførelse av forstøtninger og 

skråningsbeskyttelse tilsvarende ”vanlige forhold” ifølge Vegvesenets normal 018 

• Rørpressing og boring i fjell eller i løse masser 

 

Nødvendig utdannelse 

Ifølge SAK10 § 11-1.1 ledd og veiledningen til denne slik denne uttrykker gjeldende 

forvaltningspraksis, er det nødvendig med utdanning på linje med fagbrev som 

anleggsmaskinfører eller yrkesbevis som anleggsmaskinfører før 1990. 

 

Helge Finseth har yrkesbevis som anleggsmaskinfører fra 1985. Den nødvendige  utdannelsen 

er dermed på plass i foretaket. 

 

Referanseprosjektene 

Ifølge veiledningen til SAK10 § 11-1 slik denne uttrykker gjeldende forvaltningspraksis, er det 

nødvendig med dokumentasjon på at foretaket har 2 års erfaring med hele 

godkjenningsområdet slik dette fremgår av veiledningen til SAK10 § 13-5.3 ledd bokstav c, jf 

§ 12-4. 

 

Søknaden inneholdt to referanseprosjekter, det ene fra 2010, det andre fra 2003.  Det fra 

2010 gjelder tiltak i forbindelse med ene enebolig. Prosjektet hadde en meget kort 

beskrivelse, og det er dermed ikke mulig å danne seg noe bilde av  omfang og kompleksitet i 
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arbeidet.  Prosjektet fra 2000 er gammelt, og beskriver i realiteten ikke noe konkret.  

 

Vedlagt søknaden var det et oppsett på fire eksempler og en generell redegjørelse om at 

foretaket i de nevnte eksemplene hadde utført graving, rørlegging og terrengarbeider.  

 

Vedlagt klagen lå  det samme oppsettet som hadde ligget ved søknaden, og et nytt eksempel 

nr. 5 om tomt- og rørlegger arbeider i Nærøy kommune og grunn- og terrengarbeider  til 

fritidsbebyggelse på Finseth. Dette er ikke nærmere beskrevet. 

 

Vedtaket ble som nevnt begrunnet med manglende dokumenterte referanseprosjekter. Det 

er i vedtaket vist til SAK10 § 13-5.3.ledd bokstav a med tilhørende veiledning. Der  står det 

hva godkjenningsområdet innebefatter og dermed hva som skal dokumenteres. Foretaket 

hadde dermed anledning til å sende inn bedre dokumentasjon. Foretaket har  i klagen 

derimot gjentatt de prosjektene som det allerede har fått vite ikke er tilstrekkelig. Klagen har 

derfor ikke tilstrekkelig dokumentasjon til å kunne føre frem. Det vises SAK10 § 13-2.2. ledd, 

hvor det fremgår at foretaket har dokumentasjonsplikten for at det oppfyller vilkårene for å 

kunne få sentral godkjenning. 

 

Foretaket har for eksempel ikke dokumentert hvordan det forholder seg til 

produksjonsunderlaget i de ulike tiltakene, jf. SAK10 § 1-2 bokstav g og veiledningen til § 13-

5.3.ledd. Dette er en viktig del av dette godkjenningsområdet, da feil i utførelsen på dette 

punkt vil kunne forplante seg og få utilsiktede økonomiske konsekvenser.  Foretaket har 

heller ikke dokumentert den nødvendige  erfaring med forhold som lett komprimering iht. NS 

3420 eller legging av betong- og asfaltdekke. Erfaring med Vegvesenets normal 018 er heller 

ikke spesifikt dokumentert. Direktoratet finner ikke at en generell opplysning om at foretaket 

har hatt mange prosjekter for Statens vegvesen for å være tilstrekkelig dokumentasjon. For 

øvrig vises til Ot.prp. nr. 45, som er omtalt ovenfor. 

 

Foretaket har ikke dokumentert  tilstrekkelig praksis for  utførelse av grunnarbeid og 

landskapsutforming i tiltaksklasse 1.  Foretaket har dermed heller ikke dokumentert at det 

har tilstrekkelig kvalifikasjoner for å få sentral godkjenning for dette godkjenningsområdet, jf. 

pbl. § 23-6, SAK 10 §§ 9-1.1. ledd, 11-1,1. ledd og §§ 11-4, 12-4 og 13-5,3.ledd bokstav a, jf. 

også pbl. § 22-1.  

Konklusjon 

Direktoratet  for byggkvalitet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge for: 

• Overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse  1 

• Utførelse av Grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 1.» 
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Sak 14/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra AB Park 

og Veivedlikehold DA (godkjenningsnr. 2016/1708).  

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 § 13-9. 

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 grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 1 

 

I brev datert 25.02.2016 ble vedtak av 15.02.2016 påklaget ved Bjørn Skogmo. Klagen er 

rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 10.12.2015 søknad om sentral godkjenning for 

ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 15.02.2016 avslo direktoratet søknaden i sin helhet. Følgende 

godkjenningsområde ble ikke innvilget: 

• Utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 1 

 

Avslaget ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert relevant utdanning, jf. 

forskrift 26. mars 2010 nr. 488 om byggesak før 1.1.2016 (byggesaksforskriften, heretter 

SAK10) §§ 11-4 og 13-5 tredje ledd bokstav c og tilhørende veiledning. Foretaket hadde 

dermed ikke dokumentert at det samlet hadde kvalifikasjoner som var tilpasset 

godkjenningsområdet det er søkt om jf. SAK10 § 11-1.  

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Foretaket ligger i Lommedalen i Bærum kommune. Det har ikke hatt sentral godkjenning 

tidligere. Bjørn Skogmo er daglig leder. Han har gjennomgått grunnkurs i studieretning for 

håndverks- og industrifag ved linje for maskin/redskapsstell i 1989/90, har utdanning fra 

Natur videregående skole fra 1991/92 (tidligere Vinterlandbruksskolen i Oslo),  samt 

kompetansebevis i sertifisert sikkerhetsopplæring og kompetansebevis i service og 

samferdsel fra 2013. Foretaket har sin virksomhet innen beplanting av hager og parkanlegg. 
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Saksgang 

10.12.2015 Søknad 

15.02.2016 Vedtak om sentral godkjenning (Totalavslag) 

25.02.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretaks anførsler 

Foretaket v/ Bjørn Skogmo mener at  foretakets søknad om klasse 1  er i samsvar med regler 

som gjelder før 13.12.2015. Det refereres til teksten som er publisert på direktoratets 

hjemmeside den 11.11.2015, og hvor det blant annet står at siste mulighet for å søke sentral 

godkjenning før de nye vilkårene innføres er 13. desember. 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 grunnarbeid og landskapsutforming i 

tiltaksklasse 1. 

 

I henhold til SAK10 § 11-1 skal foretaket i søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett 

«dokumentere at det har samlede kvalifikasjoner som er tilpasset det omsøkte 

godkjenningsområdet». Videre skal det legges vekt på «en vurdering av om foretakets 

kvalifikasjoner med hensyn til utdanning og praksis fremstår som relevante for det omsøkte 

godkjenningsområdet» og foretakets «tilknytning til godkjenningsområdet», jf. 

byggesaksforskriften § 11-4 første og annet ledd. 

 

Utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

utførende i tiltaksklasse 1 er fagbrevnivå, jf. SAK10 § 11-1 og veiledningen til bestemmelsen 

slik den gir uttrykk for den sentrale godkjenningsordningens praksis for krav til 

utdanningsnivå. Relevant utdanning for dette godkjenningsområdet vil for eksempel være 

fagbrev i anleggsmaskinførerfaget. 

 

Foretakets daglige leder Bjørn Skogmo har gjennomgått grunnkurs i studieretning for 

håndverks- og industrifag ved linje for maskin/redskapsstell i 1989/90, har utdanning fra 

Natur videregående skole fra 1991/92 (tidligere Vinterlandbruksskolen i Oslo),  samt 

kompetansebevis i sertifisert sikkerhetsopplæring og kompetansebevis i service og 

samferdsel fra 2013. Dette samlet sett er ikke vurdert til å være tilstrekkelig utdanning for 

godkjenningsområdet. Innsendt dokumentasjon i klagen viser at daglig leger har gått opp 

som privatist ved Rud Videregående skole og gjennomført den teoretiske del av fagprøven 

den 02.12.2016. Direktoratet finner ikke å kunne sidestille utdanningen det er vist til med 

fagbrevnivå da daglig leder ikke har en fullført formell utdanning i anleggsmaskinførerfaget. 

Utdanningskravet er dermed ikke oppfylt. 
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Krav til praksis 

Foretaket har i sin søknad sendt inn flere referanseprosjekt hvor det har vært utførende for 

grunnarbeider. I klagen er det ikke vedlagt ytterligere referanseprosjekter. Foretaket har i 

søknaden, sammenholdt med innsendt dokumentasjon i klagen, dokumentert at det har 

erfaring med det påklagede godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1. Kravet til praksis er 

dermed oppfylt, jf. SAK10 §§ 11-1 og 13-5 tredje ledd bokstav c og tilhørende veiledning. 

Foretaket har imidlertid ikke dokumentert relevant utdanningsnivå og har dermed ikke vist til 

at det har samlede kvalifikasjoner som er tilpasset det omsøkte godkjenningsområdet, jf. 

SAK10 § 11-1. 

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at AB PARK OG VEIVEDLIKEHOLD DA 

verken i søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige 

kvalifikasjoner til å få sentral godkjenning for godkjenningsområdet utførelse av grunnarbeid 

og landskapsutforming i tiltaksklasse 1. 

 

Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.» 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 15/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra Isoreflect 

Energy Products AS (godkjenningsnr. 2016/1736).  

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 § 13-9. 

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: 
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• Overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 1 

• Overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning i tiltaksklasse 2 

 

I brev datert 25.02.2016 ble vedtak av 04.02.2016 påklaget ved Thomas Berntzen. Klagen er 

rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 10.12.2015 foretakets søknad på sentral godkjenning for 

ansvarsrett. 

 

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 1 

• Overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning i tiltaksklasse 2 

 

Avslaget ble begrunnet med at referanseprosjektene ikke i tilstrekkelig grad dekket 

godkjenningsområdene foretaket søkte om, jf. forskrift 26. mars 2010 nr. 488 om byggesak 

før 1.1.2016 (byggesaksforskriften, heretter SAK10) §§ 11-4 og 13-5 andre ledd bokstav a og 

tredje ledd bokstav a/h med tilhørende veiledning. Foretaket hadde dermed ikke 

dokumentert at det samlet hadde kvalifikasjoner som var tilpasset godkjenningsområdene 

det var søkt om, jf. SAK10 § 11-1. Direktoratet fant heller ikke grunnlag for å innvilge 

godkjenningsområdet utførelse av montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning i en 

lavere tiltaksklasse.  

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Isoreflect Energy Products AS har ikke innehatt sentral godkjenning tidligere.  

Foretaket har 13 ansatte og ligger i Mo i Rana i Rana kommune, Nordland. Thomas Alexander 

Berntzen er daglig leder. Han har i organisasjonsplanen oppgitt at han har 

universitetsutdanning i økonomi og ledelse. Foretaket har sin virksomhet innen kjøp og salg 

av bygningsvarer, herunder import av bygningsvarer og i tillegg levere tjenester i denne 

sammenhengen. 

 

Saksgang 

10.12.2015 Søknad 

04.02.2016 Vedtak om sentral godkjenning  

25.02.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretaks anførsler 

Isoreflect Energy Products AS skriver at de er uenig i avslaget på søknaden om sentral 

godkjenning på alle punkter, da de innehar både referanser og kan dokumentere faglig 

bakgrunn for fagfeltene. Foretaket mener at avgjørelsen må være besluttet på et for tynt 
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grunnlag, og overgangsordningen nevnes dersom avslaget er besluttet på manglende 

kompetanse.  

 

Vurdering 

Direktoratet har vurdert klagen og funnet at den ikke kan føre frem hva gjelder sentral 

godkjenning for godkjenningsområdene: 

• Overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 1 

• Overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning i tiltaksklasse 2 

 

I henhold til forskrift 26. mars 2010 nr. 488 om byggesak før 1.1.2016 (byggesaksforskriften, 

heretter SAK10) § 11-1 skal foretaket i søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett 

«dokumentere at det har samlede kvalifikasjoner som er tilpasset det omsøkte 

godkjenningsområdet». Videre skal det legges vekt på «en vurdering av om foretakets 

kvalifikasjoner med hensyn til utdanning og praksis fremstår som relevante for det omsøkte 

godkjenningsområdet» og foretakets «tilknytning til godkjenningsområdet», jf. 

byggesaksforskriften § 11-4 første og annet ledd. 

 

Overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

prosjekterende i tiltaksklasse 1 er mesterbrev eller teknisk fagskole, jf. SAK10 § 11-1 og 

veiledningen til bestemmelsen slik den gir uttrykk for den sentrale godkjenningsordningens 

praksis for krav til utdanningsnivå. Relevant utdanning for dette godkjenningsområdet vil for 

eksempel være teknisk fagskole med linjefag bygg. 

Foretaket har vist til å ha ansatte med teknisk fagskole med linje for bygg og oppfyller 

dermed kravet til utdanning, jf. SAK10 § 11-1 og tilhørende veiledning. 

 

Krav til praksis 

Overordnet ansvar for prosjektering omfatter offentligrettslig ansvar for komplett 

prosjektering av alle relevante fagområder som inngår i et tiltak, jf. byggesaksforskriften 

(SAK10) §§ 12-6 tredje ledd og 13-5 andre ledd bokstav a og tilhørende veiledning. 

Overordnet ansvar for prosjektering vil si at foretaket leier inn underleverandører, på sin 

ansvarsrett, der det selv ikke har kompetanse/kapasitet til å gjennomføre oppgavene. 

Direktoratet vil presisere at koordinering mot andre ansvarshavende er oppgaver som inngår 

i alle utførende fagområder, jf. SAK10 §12-4. 

Foretaket viser blant annet til egen prosjektering av persienner. Etter vår vurdering har 

Isoreflect Energy Products AS verken i sin søknad eller klage vist til en praksis som dekker et 

tilstrekkelig omfang av godkjenningsområdet. Foretaket har heller ikke vist til innleie av 

underentreprenører på egen ansvarsrett, og foretaket har dermed ikke dokumentert at det 

samlet har kvalifikasjoner som er tilpasset godkjenningsområdet det er søkt om, jf. SAK10 § 

11-1. 



 

Side 75 

Overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

utførende i tiltaksklasse 1 er fag- svennebrev, jf. SAK10 § 11-1 og veiledningen til 

bestemmelsen slik den gir uttrykk for den sentrale godkjenningsordningens praksis for krav 

til utdanningsnivå. Relevant utdanning for dette godkjenningsområdet vil for eksempel være 

svennebrev som tømrer. Foretaket har vist til å ha ansatte med teknisk fagskole med linje for 

bygg og oppfyller dermed kravet til utdanning, jf. SAK10 § 11-1 og tilhørende veiledning. 

 

Krav til praksis 

Overordnet ansvar for utførelse omfatter offentligrettslig ansvar for komplett utførelse av 

alle relevante fagområder som inngår i et tiltak, jf. byggesaksforskriften (SAK10) §§ 12-6 

tredje ledd og 13-5 tredje ledd bokstav a og tilhørende veiledning. Overordnet ansvar for 

utførelse vil si at foretaket leier inn underentreprenører, på sin ansvarsrett, der det selv ikke 

har kompetanse/kapasitet til å gjennomføre oppgavene. Direktoratet vil presisere at 

koordinering mot andre ansvarshavende er oppgaver som inngår i alle utførende 

fagområder, jf. SAK10 §12-4. 

Foretaket viser blant annet til montering av persienner. Etter vår vurdering har Isoreflect 

Energy Products AS verken i sin søknad eller klage vist til en praksis som dekker et 

tilstrekkelig omfang av godkjenningsområdet. Foretaket har heller ikke vist til innleie av 

underentreprenører på egen ansvarsrett, og foretaket har dermed ikke dokumentert at det 

samlet har kvalifikasjoner som er tilpasset godkjenningsområdet det er søkt om, jf. SAK10 § 

11-1. 

 

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 teknisk fagskole, jf. SAK10 § 11-1 og 

veiledningen til bestemmelsen slik den gir uttrykk for den sentrale godkjenningsordningens 

praksis for krav til utdanningsnivå. Relevant utdanning for dette godkjenningsområdet vil for 

eksempel være teknisk fagskole med linjefag bygg, i tillegg til svennebrev i glassfaget. 

Foretaket viser til teknisk fagskole med linje for bygg, men det er ikke dokumentert 

svennebrev innen glassfaget. Utdanningskravet er dermed ikke oppfylt. 

 

Krav til praksis 

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 p. 

byggverk inntil 5 etasjer, store skilt og reklameinnretninger montert på vegger eller 

frittstående på terreng. 

Foretaket viser blant annet til montering av motoriserte persienner. Dette er arbeider som 

ikke inngår i omsøkte godkjenningsområde, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav h. Isoreflect 

Energy Products AS har dermed ikke verken i sin søknad eller klage vist til en praksis som 
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dekker omsøkte godkjenningsområde i tiltaksklasse 2, jf. SAK 10 § 11-3 med tilhørende 

veiledning. Direktoratet finner heller ikke grunnlag for å innvilge godkjenningsområdet i en 

lavere tiltaksklasse.  

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Isoreflect Energy Products AS 

verken i søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige 

kvalifikasjoner til å få sentral godkjenning for godkjenningsområdene: 

• Overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 1 

• Overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning i tiltaksklasse 2 

 

Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.» 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 16/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

fra Arkitektkontoret Kjersti Thoen (godkjenningsnr. 2016/1797). 

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 § 13-9. 

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 Arkitektur i tiltaksklasse 1 
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Vedtaket  ble påklaget av foretaket ved Kjersti Thoen den 29.02.2016. Foretaket er 

klageberettiget, jf. forvaltningsloven (fvl) § 28,1. ledd. Klagen er fremsatt i rett tid, jf. fvl. § 

29. 

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 09.12.2015 søknad om fornyelse sentral godkjenning for 

ansvarsrett.  

I vedtak datert 10.02.2016 avslo direktoratet delvis søknad om sentral godkjenning. Følgende 

godkjenningsområde ble innvilget:  

• Søker ( for alle typer tiltak)  i tiltaksklasse 1 

Følgende godkjenningsområde ble ikke innvilget: 

• Prosjektering av Arkitektur i tiltaksklasse 1 

Begrunnelsen for  avslaget var at  den utdanningen som var dokumentert  ikke var relevant 

for det omsøkte godkjenningsområdet.  Det ble samtidig opplyst om hvilke utdanning som er 

relevant. Det vises til vedtaket. 

 

Generelle opplysninger om foretaket  

Foretaket er et enkeltpersonsforetak  som er hjemmehørende i Oslo kommune. Det ble 

stiftet 24.10.2011 og registrert i Brønnøysund samme dato. Næringskode er 71.112  

arkitektvirksomhet.  

Foretaket har en ansatt. Det er Kjersti Thoen. Hun ble ferdig utdannet Interiørarkitekt  ved 

Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo i 1976.  

Foretaket har hatt godkjenning  en gang tidligere. I vedtak datert 22.03.2013 fikk foretaket  

innvilget sentral godkjenning i tiltaksklasse 1 for de to godkjenningsområdende som var 

omsøkt fornyet nå. Når det gjelder forholdet til denne godkjenningen, vises  det til omtalen 

under vurderingen. 

 

Saksgang   

09.12.2015: Søknad 

10.02.2016: Vedtak om sentral godkjenning (delvis avslag) 

12.02.2106: E-post fra foretaket.  

29.02.2016: Vedtaket påklages av foretaket 

01.04.2016- 31.10.2016: Diverse e-poster mellom foretaket og direktoratet 
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Foretakets anførsler 

Anførslene er kommet i e-post av 12.02.2016 og i klagen og er delvis sammenfallende.  

I  e-posten  viser foretaket innledningsvis til orienteringen i vedtaket om at relevant 

utdanning for dette godkjenningsområdet for eksempel vil være fagskole bygg eller 

tømmermester. Foretaket stiller spørsmål ved om dette kan være korrekt  i forhold til 

prosjekterende, det anføres at de utdanningene må passe bedre til utførende.  

Kjersti Thoen  opplyser at hun er utdannet interiørarkitekt fra Statens håndverks- og 

kunstindustriskole i Oslo, og at dette ligger på masternivå. Hun opplyser å ha jobbet som 

interiørarkitekt og arkitekt siden 1976.  Det opplyses videre at hun har prosjektert mindre 

tilbygg til hus og hytter og fått godkjent sin kompetanse i kommunene. Det vises til tidligere 

godkjenning, datert 22.03.2013, samtidig som det opplyses at hun leier inn kompetent 

bistand til for eksempel byggteknisk prosjektering, bl.a. statikk når det er behov for dette.  

Det stilles spørsmål ved hvordan relevant utdanning skal kunne dokumenteres slik at 

foretaket kan få sentral godkjenning. Foretaket stiller spørsmål ved om det heretter vil kunne 

erklære ansvarsrett i kommunene. 

I klagen skriver Thoen at hun ikke finner noe i SAK10 om hvordan ”samlet kompetanse” skal 

defineres. Thoen får heller ikke sammenheng mellom SAK10 § 11-4, som omhandler praksis, 

og direktoratets vedtak. Avslutningsvis opplyses at hennes utdanning innbefatter 

byggteknikk, samtidig som det påpekes at hun er medlem av Norske Interiørarkitekters 

Landsforening. Hun påpeker at hennes utdanning ikke har så mange studiepoeng som en 

mastergrad, men at hun vil komme opp i samme poengsum når en regner med hennes 

Ex.Phil-eksamen. 

Det redegjøres for at hun har vært arkitekt, hovedsakelig for mindre tilbygg til boliger og 

fritidsboliger og at hun har fått lokal godkjenning for dette.  Thoen stiller spørsmål ved om 

ikke arkitekter lengre kan får sentral godkjenning for prosjektering, da hun antar at de har et 

bedre grep om gode planløsninger m.m. Avslutningsvis gjentas dette at hun leier inn 

nødvendig faglig bistand. Det stilles så en del spørsmål, som delvis allerede er besvart i e-

post. De spørsmålene  som ikke er relevante for avgjørelsen av klagesaken er besvart 

avsluttningsvis. 

Det vises til e-posten og klagen. 

  

Vurdering 

Direktoratet skal innledningsvis beklage den lange saksbehandlingstiden på klagesaker.  

Det gjøres oppmerksom på at alle henvisninger til plan- og bygningsloven (pbl) og 

byggesaksforskriften (SAK10) refererer seg til slik bestemmelsene lød før 01.01.2016, med 

mindre annet fremgår. 

Direktoratet har vurdert klageanførslene og funnet at klagen ikke kan føre frem for de 
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påklagede godkjenningsområdene.  

Direktoratet gjør innledningsvis oppmerksom på at ifølge Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) pkt. 

10.8.1. må foretakets faglige ledelse  i søknad om sentral godkjenning vise at den behersker 

hele bredden av arbeidsoppgaver innen det godkjenningsområdet det søker sentral  

godkjenning for. Den faglige bredden fremgår av omtalen av godkjenningsområdet i SAK10 § 

13-5, jf den relevante bestemmelsen i kap 12. Ifølge SAK10 § 13-2 skal foretaket i søknaden 

dokumentere at det oppfyller vilkårene for sentral godkjenning. 

Kort kommentar til tidligere vedtak av 22.03.2013. Foretaket fikk i nevnte vedtak innvilget 

sentral godkjenning for de to godkjenningsområdene og tiltaksklassene som er påklaget nå. I 

forbindelse med behandlingen av klagen, har direktoratet gått gjennom søknaden og 

vedtaket i den saken.  

Ut fra den dokumentasjonen som var innsendt, ble vedtaket i 2013 fattet uten at forskriftens 

krav var tilstrekkelig oppfylt. 

Referanseprosjektene dekket  ikke de forskjellige godkjenningsområdene i tilstrekkelig grad. 

Når det gjelder søkefunksjonen, var det ikke tilstrekkelig dokumentert at foretaket faglig 

behersker hele ansvarsområdet, slik dette fremgår i SAK10 § 12-2. Beskrivelsene av hva 

foretaket hadde utført innen arkitekturprosjektering var meget kortfattet, og dokumenterte 

derfor heller ikke at foretaket behersket dette fagområdet i sin helhet, jf.  sitatet fra Ot.prp. 

nr. 45 ovenfor. I anledning tilbygg på hytte på Geilo skriver Thoen i e-post av 21.03.2013 at 

hun ikke har prosjektert bygningsmessige konstruksjoner eller sanitæranlegg. Hun opplyser 

videre at hun bare prosjekterer det hun kan, det vil med andre ord si at i forhold til dette 

godkjenningsområdet har hun bekreftet at hun ikke dekker hele godkjenningsområdets 

faglige innhold. Den nødvendige  erfaringstiden på fire år var ikke  dokumentert dekket for 

noen av de omsøkte godkjenningsområdene. 

Det forelå heller ikke den gang tilstrekkelig relevant utdannelse for prosjektering av 

arkitektur i tiltaksklasse 1. 

 

Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 

Godkjenningsområdet omfatter 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. 

I tiltaksklasse 1 omfatter godkjenningsområdet 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 
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omfatter også endringer i eksisterende byggverk der byggverket i seg selv ikke representerer 

stor arkitektonisk verdi. 

Godkjenningsområdet omfatter enkel prosjektering innen følgende fagområder etter 

byggteknisk forskrift: 

• arkitektonisk utforming, 

• konstruksjonssikkerhet, 

• sikkerhet ved brann, 

• planløsning, 

• miljø og helse, 

• bygningsfysikk, energi og lydforhold. 

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. 

Nødvendig utdannelse 

Det følger av SAK10 § 11-1 at det ved søknad om sentral godkjenning, må det dokumenteres 

at den formelle utdanningen er relevant i forhold til det/de godkjenningsområdene  det 

søkes sentral godkjenning for.  Kravet om at utdanningen skal være relevant, er satt inn for å 

sikre at foretaket har tilstrekkelig kompetanse til å sikre forsvarlig gjennomføring av de 

oppgavene som hører inn under vedkommende godkjenningsområde. Ifølge SAK10 § 11-1.1 

ledd og veiledningen til denne slik denne uttrykker gjeldende forvaltningspraksis, er det 

nødvendig med utdanning på linje med fagskole inne bygg eller tømmermester. 

 

Kjersti Thoen er utdannet Interiørarkitekt. Ifølge kopi av karakterutskrift som var vedlagt 

vitnemålet, har hun hatt byggteknikk. Det er imidlertid ikke opplyst noe om omfang og 

dybde. Sett i sammenheng med de øvrige fagene hun har tatt, og at hun utdannet seg til 

interiørarkitekt og ikke sivilarkitekt eller har en bachelor i arkitektur,  kan ikke direktoratet se 

at  det er dokumentert at Thoens utdannelse er tilstrekkelig relevant for dette fagområdet.  

 

Dette støttes også av at hun selv opplyser at hun leier inn prosjektering av bygningsmessige 

konstruksjoner.  Sett i forhold til at godkjenningsområdet omfatter flere typer prosjektering 

etter teknisk forskrift, kan ikke direktoratet se at den utdannelsen som er dokumentert 

oppfyller de nødvendige faglige krav til dette godkjenningsområdet. Thoens utdanning 

dekker heller ikke hele det faglige innholdet i det omsøkte godkjenningsområdet. 

Anførselen om at hun vil få det nødvendige antall studiepoeng dersom man regner inn 

Ex.phil vil ikke  kunne føre frem, da Ex.Phil ikke innbefatter fag som er relevant for 

byggenæringen. 
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Den nødvendige utdannelsen er derfor ikke tilstede i foretaket. 

 

 

Referanseprosjektene 

Søknaden inneholdt fire referanseprosjekter, alle i stikkords form. Ingen av disse 

dokumenterte hvilke faglige  oppgaver foretaket hadde utført innen arkitekturprosjektering.  

For eksempel er ikke noe fagområde under byggteknisk forskrift dokumentert.  Trolig henger 

dette sammen med at foretaket ikke selv utøver dette. 

Klagen  inneholder ikke nye konkrete referanseprosjekter, men det opplyses både i e-posten 

og i klagen at foretaket har prosjektert mindre hus og hytter  og fått godkjent sin 

kompetanse i kommunene.  Til dette siste skal direktoratet bemerke at kommunene før 

01.01.2016 hadde en viss adgang til å innvilge ansvarsrett vurdert opp mot det konkrete 

tiltaket.  

Direktoratet har ikke en slik adgang, den sentrale godkjenningen er landsdekkende og 

generell, og hvor hele det faglige innholdet skal dekkes av godkjenningen, jf sitatet fra 

Ot.prp. nr. 45 ovenfor. Direktoratets vurderingsgrunnlag er derfor bredere, og vurderingene 

vil derfor måtte bli ulike.  

Den nødvendige erfaringstiden på 4 år er heller ikke dekket. 

Foretaket har ikke dokumentert  tilstrekkelig og relevant utdanning og praksis for  

prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1.  Foretaket har dermed heller ikke dokumentert at 

det har tilstrekkelig kvalifikasjoner for å få sentral godkjenning for det påklagede området, jf. 

pbl. § 23-5, SAK 10 §§ 9-1.1. ledd, 11-1,1. ledd og §§ 11-4, 12-3 og 13-5,1.ledd bokstav b, jf. 

også pbl. § 22-1. 

 

Konklusjon 

Direktoratet  for byggkvalitet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge for: 

• Prosjektering av Arkitektur i tiltaksklasse 1.» 

 

Klager har i e-post av 13.02.2017 sendt inn kommentarer til direktoratets saksfremlegg i den 
aktuelle saken. Klagenemnda har tatt hensyn til disse i vurderingen, men kan ikke se at de 
har avgjørende betydning for resultatet i saken.  
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Sak 17/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra MB Air 

Sea AS (godkjenningsnr. 2016/1823).  

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 § 13-9. 

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 landskapsutforming i tiltaksklasse 1 

 

I brev datert 26.02.2016 ble vedtak av 26.02.2016 påklaget ved Stein Fauske. Klagen er 

rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 12.01.2016 søknad om sentral godkjenning for 

ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 26.02.2016 avslo direktoratet søknaden i sin helhet. Følgende 

godkjenningsområde ble ikke innvilget: 

 

• Utførelse av landskapsutforming i tiltaksklasse 1 

 

 

Avslaget ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert nødvendig relevant 

utdanning, samt at referanseprosjektene ikke i tilstrekkelig grad dekket 

godkjenningsområdet foretaket søkte om, jf. SAK10 §§ 11-4 og 13-5 tredje ledd bokstav c og 

tilhørende veiledning.  

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Foretaket ligger i Lommedalen i Bærum kommune. Det har ikke hatt sentral godkjenning 

tidligere. Stein Fauske er daglig leder. Han har kompetansebevis i sertifisert 

sikkerhetsopplæring for arbeidsutstyr, samt bestått teoriopplæring i arbeidsmiljø, ansvar og 

konsekvenser samt teoriopplæring i masseforflytningsmaskiner. Foretaket har sin virksomhet 
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innen transportoppdrag sjø, luft og land, formidling av håndverkstjenester-/arbeid, 

prosjektering og konsulent virksomhet, samt kjøp og salg av  hel-/halvfabrikata innen bygg og 

anleggsvirksomhet.  

 

Saksgang 

12.01.2016 Søknad 

26.02.2016 Vedtak om sentral godkjenning (Totalavslag) 

29.02.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretaks anførsler 

Foretaket v/Stein Fauske skriver i sin klage at det er mulig at han skulle søkt om et annet 

godkjenningsområde enn utførelse av landskapsutforming da det i vedtaket blant annet vises 

til anleggsgartnerutdanning som relevant utdanning for godkjenningsområdet utførelse av 

landskapsutforming i tiltaksklasse 1. Han mener videre at han i søknaden har  vist til praksis 

med utgraving av tomt, planering av løsmasser og avsluttende maskinplaneringsarbeid. 

Foretaket ønsker at denne praksisen vurderes på nytt og settes til riktig godkjenningsområde. 

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 landskapsutforming i tiltaksklasse 1. 

 

I henhold til SAK10 § 11-1 skal foretaket i søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett 

«dokumentere at det har kvalifikasjoner som er tilpasset det omsøkte 

godkjenningsområdet». Videre skal det vurderes om foretakets kvalifikasjoner med hensyn til 

utdanning og praksis fremstår som relevante for det omsøkte godkjenningsområdet» og 

foretakets «tilknytning til godkjenningsområdet», jf. byggesaksforskriften § 11-5 første ledd. 

 

 

Utførelse av landskapsutforming i tiltaksklasse 1 

 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

utførende i tiltaksklasse 1 er utdanning som svarer til krav til fagbrevutdanning, jf. SAK10 §§ 

11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. Relevant utdanning for dette godkjenningsområdet vil 

for eksempel være fagbrev i anleggsgartnerfaget. Foretaket har kompetansebevis som 

gjelder innføring i krav til sikkerhet, ansvar og kontroll av arbeidsutstyr, samt bestått 

teoriopplæring i arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser samt i masseforflytningsmaskiner. 

Dette er ikke vurdert til å være tilstrekkelig utdanning for godkjenningsområdet utførelse av 

landskapsutforming i tiltaksklasse 1. Direktoratet finner heller ikke å kunne sidestille 

utdanningen det er vist til med fagbrevnivå. Utdanningskravet er dermed ikke oppfylt. 
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Krav til praksis 

Fagområdet landskapsutforming omfatter opparbeidelse og planering av grøntanlegg, 

idrettsanlegg, mindre veier og plasser, legging av dekker med belegningsstein, utførelse av 

forstøtninger og skråningsbeskyttelse samt natursteinsarbeider m.v. 

 

Eksempler på utførelse av landskapsutforming i tiltaksklasse 1 kan være: 

• Opparbeidelse og planering inkludert åpen overvannshåndtering av mindre 

grøntanlegg og idrettsanlegg, som for eksempel små parker og lekeplasser, i områder 

hvor håndtering av overvann er ansett å være av mindre betydning for konsekvenser 

for helse, miljø og sikkerhet. 

• Støttemurer av for eksempel naturstein og betongstein med høyde inntil 2 meter, 

• Opparbeidelse og planering av mindre veier som for eksempel gang- og sykkelveg, 

innkjørsler, interne veier o.l., 

• Legging av dekker med belegningsstein, grusdekker, betong og asfaltdekker for gang- 

og sykkelveg, innkjørsler, interne veier o.l., 

• Planering, utførelse av forstøtninger og skråningsbeskyttelse tilsvarende «vanlige 

forhold» i følge Vegvesenets normal N200. 

 

I søknaden har foretaket vist til to referanseprosjekter. Det ene prosjektet med gnr/bnr 

99/49 er fra Bærum kommune og gjelder riving og oppføring av ny 3-bilsgarasje med lager og 

boder. MB Air Sea AS v/Stein Fauske var tildelt ansvarsrett som selvbygger i henhold til 

søknad om personlig godkjenning. Det andre prosjektet er fra Etnedal kommune med 

gnr/bnr 34/32 og gjelder oppføring av fritidsbolig hvor Espen Thorvaldsen hadde ansvaret for 

hele tiltaket, mens Stein Fauske anmeldte tiltaket.  

 

I klagen skriver foretaket at det har fått lokal ansvarsrett i 4 forskjellige kommuner - Etnedal, 

Bærum, Hurum og Hole kommune men det er imidlertid ikke nærmere beskrevet hvilket 

ansvar det er snakk om.  

 

Da foretaket ikke har dokumentert relevant utdanning for det påklagede 

godkjenningsområdet gjør ikke direktoratet en nærmere vurdering av praksisen foretaket 

viser til i klagen.  

 

Direktoratet vil også informere foretaket om at vi i klageomgangen ikke har anledning til å 

vurdere foretakets kvalifikasjoner opp mot godkjenningsområder det ikke opprinnelig er søkt 

om godkjenning for. Vi vil også opplyse om at foretaket må dokumentere utdanning på 

minimum fagbrevnivå for å kunne få sentral godkjenning. 

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at MB AIR SEA AS verken i søknaden 

eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner til å få 

sentral godkjenning for godkjenningsområdet utførelse av landskapsutforming i tiltaksklasse 

1. 
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Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.» 

 

 

 

 

 

 

Sak 18/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

fra Hoff Helge (godkjenningsnr. 2016/1966).  

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 § 13-9. 

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 arkitektur i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

 

I brev datert 02.03.2016 ble vedtak av 02.03.2016 påklaget ved Helge Hoff. Klagen er rettidig, 

jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 17.01.2016 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

for ansvarsrett.  
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I vedtak datert 02.03.2016 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende godkjenningsområde 

ble innvilget: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 

 

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

 

Avslaget ble for godkjenningsområdet prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 begrunnet 

med at foretaket ikke hadde dokumentert tilstrekkelig relevant praksis med 

godkjenningsområdet det var søkt om, jf. byggesaksforskriften (SAK10) §§ 11-3, 11-4, 11-5 og 

13-5 andre ledd bokstav a og tilhørende veiledning. For godkjenningsområdene utførelse av 

plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 og utførelse av tømrerarbeid og montering 

av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 ble avslaget begrunnet med at foretaket ikke hadde 

dokumentert relevant utdanning, jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning. Foretaket hadde 

på bakgrunn av det ovennevnte ikke dokumentert at det hadde kvalifikasjoner som var 

tilpasset de omsøkte godkjenningsområdene, jf. SAK10 § 11-1 andre ledd.  

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Helge Hoff fikk sentral godkjenning første gang 19.05.2010. I perioden 01.03.2013 –

01.03.2016 hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdene ansvarlig søker i 

tiltaksklasse 1, overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 1 og overordnet ansvar for 

utførelse i tiltaksklasse 1. 

 

Foretaket har 1 ansatt og ligger i Viksdalen i Gaular kommune i Sogn og Fjordane. Helge Arne 

Hoff er innehaver. Han har utdanning som bygg- og anleggsarbeider fra NKI-skolen i 1982.  

Foretaket er et enkeltpersonforetak og har sin virksomhet innen oppføring av bygninger.  

 

Saksgang 

17.01.2016 Søknad 

02.03.2016 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 

03.03.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

11.01.2017 Brev angående innhenting av informasjon sendt foretaket 

12.01.2017 Ytterligere dokumentasjon fra foretaket mottatt av direktoratet 

 

Foretaks anførsler 

Foretaket v/Helge Hoff skriver i klagebrevet at det har problemer med å se logikken i 

vedtaket når det ble godkjent som ansvarlig søker, men ikke fikk godkjenning for de andre 

områdene. Foretaket viser til utdanningskravet i SAK10 § 11-2 om svenneprøve eller 

”tilsvarende” for utførende. Det anføres at innehavers erfaring gjennom 35 år må være godt 
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nok som ”tilsvarende” for utførelse i tiltaksklasse 1 for tømrer og betong. Hoff anfører at 

hans kompetanse ligger over dette nivået. 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, utførelse 

av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 og utførelse av tømrerarbeid og 

montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1.  

 

I henhold til forskrift 26. mars 2010 nr. 488 om byggesak (byggesaksforskriften, heretter 

SAK10) § 11-1 andre ledd skal foretaket i søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett 

«dokumentere at det har kvalifikasjoner som er tilpasset det omsøkte 

godkjenningsområdet». Videre skal det legges vekt på «en vurdering av om foretakets 

kvalifikasjoner med hensyn til utdanning og praksis fremstår som relevante for det omsøkte 

godkjenningsområdet» og foretakets «tilknytning til godkjenningsområdet», jf. SAK10 § 11-5 

første ledd.  

 

Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

Foretakets innehaver Helge Hoff har dokumentert å ha utdanning som bygg- og 

anleggsarbeider fra NKI-skolen fra 1982. Denne utdanningen anses etter direktoratets 

vurdering for å være relevant for godkjenningsområdet og ha tilstrekkelig nivå, jf. SAK10 § 

11-1 andre ledd, jf. §§ 11-2 og 11-3 med tilhørende veiledning. Kravet til utdanning 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. 

 

I tiltaksklasse 1 omfatter godkjenningsområdet arkitektonisk utforming av nytt eller endring 

av eksisterende tiltak med liten vanskelighetsgrad eller kompleksitet. Dette 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. Dette omfatter etter byggteknisk forskrift 

enkel prosjektering innen områdene arkitektonisk utforming, konstruksjonssikkerhet, 

sikkerhet ved brann, planløsning, miljø og helse samt bygningsfysikk, energi og lydforhold, jf. 

SAK10 § 13-5 andre ledd bokstav a med tilhørende veiledning.  
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Foretaket har i søknadsomgangen vist til to referanseprosjekter som gjelder prosjektering av 

nye fritidsboliger. I tilknytning til disse prosjektene er det beskrevet at foretaket har ”tegnet 

og planlagt” hyttene. Utover dette fremkommer det ikke noen nærmere beskrivelser av 

hvorvidt arkitektonisk utforming er vurdert, om det er tatt hensyn til konstruksjonssikkerhet, 

brannsikkerhet, planløsning eller andre forhold som inngår i godkjenningsområdet 

prosjektering av arkitektur. Et av prosjektene er også samme prosjekt som er benyttet som 

referanseprosjekt i søknadsomgangen fra 2013.  

 

Direktoratet etterspurte i brev av 11.01.2017 ytterligere beskrivelser samt flere 

referanseprosjekter for godkjenningsområdet. Foretaket sendte via mail av 12.01.2017 inn 

flere dokumenter angående dette. Det er imidlertid heller ikke i disse tilleggsdokumentene 

klart beskrevet hva slags arbeid foretaket konkret har utført i hvert enkelt prosjekt. Til de 

fleste referanseprosjektene har foretaket beskrevet å ha ”tegnet og planlagt”. Denne 

beskrivelsen er lite dekkende sett opp i mot innholdet i godkjenningsområdet. Det fremgår 

ikke av beskrivelsene om det er tatt hensyn til konstruksjonssikkerhet, sikkerhet ved brann, 

planløsning, bygningsfysikk med mer, noe som utgjør sentrale deler av godkjenningsområdet.  

 

For prosjektering i tiltaksklasse 1 stilles det i tillegg krav om 4 års relevant praksis med 

godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-3. De ovennevnte referanseprosjektene foretaket har 

vist til i søknaden er fra 2012 og 2014. Utover dette er ikke direktoratet kjent med at 

foretaket tidligere har vist til praksis som omfattes av godkjenningsområdet.  

 

På bakgrunn av foretakets lite dekkende beskrivelser samt at det ikke kan vise til tilstrekkelig 

lang praksistid med godkjenningsområdet er det direktoratets vurdering at foretaket ikke i 

tilstrekkelig grad har dokumentert å ha kvalifikasjoner som er tilpasset godkjenningsområdet, 

jf. SAK10 § 11-1 andre ledd, jf. §§ 11-3 og 11-5 første ledd.  

 

 

Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

utførende i tiltaksklasse 1 er fag-/svenneprøve eller tilsvarende, i tillegg til 2 års praksis, jf. 

SAK10 § 11-1, jf. §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. Relevant utdanning for dette 

godkjenningsområdet vil for eksempel være fagbrev i betongfaget. Foretakets innehaver 

Helge Arne Hoff har dokumentert å ha utdanning som bygg- og anleggsarbeider. Denne 

utdanningen anses etter direktoratets vurdering for ikke å være tilstrekkelig relevant til å 

kunne oppfylle utdanningskravet for det påklagede godkjenningsområdet.  

 

Foretaket anfører i klagen at dets mangeårige praksis må være tilstrekkelig som ”tilsvarende” 

i utdanningskravet som er oppstilt i § 11-2 bokstav a. Til dette vil direktoratet bemerke: 

Begrepet ”tilsvarende” er benyttet bevisst for å få frem at det ikke er et absolutt krav om 

f.eks. fag- eller svennebrev, men at faglig ledelse har utdanning som svarer til dette nivået. 

Begrepet tilsvarende er bl.a. ment å ta hensyn til utenlandsk utdanning, jf. SAK10 § 11-2 og 



 

Side 89 

veiledningen til bestemmelsen. Dersom foretaket kan vise til utdanning med tilsvarende nivå 

som utdanningskravet, gjelder likevel at utdanningen i alle tilfeller også må være relevant for 

det aktuelle godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-5 første ledd. Utdanningen foretaket har 

vist til anses ikke etter direktoratets vurdering som relevant for godkjenningsområdet. 

Utdanningskravet er dermed ikke oppfylt.  

 

Krav til praksis 

Foretaket har i søknadsomgangen vis til to referanseprosjekter som gjelder oppføring av 

fritidsboliger. I tilknytning til referanseprosjektene har foretaket beskrevet å ha utført arbeid 

med ringmur, støpt betongplate, oppført vegger på krypkjeller og støpt gulv på bjelkelag og 

vindfang. Dette er arbeider som normalt omfattes av godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1, 

jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav f og tilhørende veiledning. Foretaket har på bakgrunn av 

dette vist til relevant praksis med godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-5 første ledd.  

 

Som drøftet ovenfor oppfyller imidlertid ikke foretaket det nødvendige kravet til relevant 

utdanning. Selv om foretaket har vist til relevant praksis med godkjenningsområdet, kan ikke 

denne praksisen kompensere for manglende dokumentasjon av relevant utdanning. Det er 

på bakgrunn av dette direktoratets vurdering at foretaket ikke har dokumentert at det har 

kvalifikasjoner som er tilpasset det påklagede godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1 andre 

ledd.  

 

 

Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

utførende i tiltaksklasse 1 er fag-/svenneprøve eller tilsvarende, i tillegg til 2 års praksis, jf. 

SAK10 § 11-1, jf. §§ 11-2 og 11-3. Relevant utdanning for dette godkjenningsområdet vil for 

eksempel være svennebrev som tømrer. Foretakets innehaver Helge Arne Hoff har 

dokumentert å ha utdanning som bygg- og anleggsarbeider. Denne utdanningen anses etter 

direktoratets vurdering for ikke å være tilstrekkelig relevant til å kunne oppfylle 

utdanningskravet for det påklagede godkjenningsområdet.  

 

Foretaket har i klagen anført at dets mangeårige praksis må være tilstrekkelig som 

”tilsvarende” i utdanningskravet som er oppstilt i § 11-2 bokstav a. Til dette vises til 

direktoratets bemerkning angående dette ovenfor. Utdanningen foretaket har vist til anses 

ikke etter direktoratets vurdering som relevant for godkjenningsområdet. Utdanningskravet 

er dermed ikke oppfylt. 

 

Krav til praksis 

Fagområdet omfatter utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner. 

Oppgaver som inngår i fagområdet kan være utførelse av yttervegger, etasjeskiller, 

innvendige vegger og takkonstruksjoner, luft- og fukttetting og varme-, lyd- og 

kondensisolering.  
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I tiltaksklasse 1 omfatter godkjenningsområdet oppføring og endringsarbeider av byggverk 

med liten vanskelighetsgrad. Det vil si småhus til og med tre etasjer og andre bygninger til og 

med to etasjer. Alle relevante arbeider som inngår i oppføring av bygning omfattes av 

godkjenningsområdet, f.eks. betongarbeider og murarbeider for småhus i tiltaksklasse 1, 

montering av produkter, bygningselementer, taktekkingsarbeider og membranarbeider (fukt, 

radon) m.m, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav g og tilhørende veiledning.  

 

Foretaket har i søknadsomgangen vist til to referanseprosjekter som gjelder oppføring av 

fritidsboliger. I tilknytning til begge disse har foretaket beskrevet å ha ”utført alt trearbeid på 

hytta”. Det er imidlertid ikke nærmere beskrevet konkret hva slags trearbeider foretaket har 

utført. Etter direktoratets syn er foretakets beskrivelser til referanseprosjektene lite 

dekkende sett opp i mot godkjenningsområdets innhold. Det er på bakgrunn av dette 

direktoratets vurdering at foretaket ikke i tilstrekkelig grad har dokumentert å ha 

kvalifikasjoner som er tilpasset godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-5 første ledd, jf. § 11-1 

andre ledd.  

 

Foretaket har dokumentert at innehaver Helge Arne Hoff har relevant utdanning med 

tilstrekkelig nivå for godkjenningsområdet prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1. For 

godkjenningsområdene utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 og 

utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 er det 

imidlertid direktoratets vurdering at foretaket ikke tilfredsstiller kravet til relevant utdanning. 

For godkjenningsområdene prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 og   montering av 

trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 er det i tillegg direktoratets vurdering at 

referanseprosjektene det er vist til i søknads- og klageomgangen ikke er tilstrekkelig 

dokumentasjon på at foretaket har vist til relevant praksis som er dekkende for de påklagede 

godkjenningsområdene.  

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Helge Hoff 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, utførelse 

av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 eller utførelse av tømrerarbeid og 

montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1, jf. SAK10 § 11-1 andre ledd.  

 

Foretaket har i klagen vist til utklipp fra direktoratets hjemmesider angående 

overgangsregelen for fornyelse av sentral godkjenning. Når det gjelder overgangsregelen 

innebærer denne at foretak som søker om fornyelse av sentral godkjenning etter 1.1.2016 

skal vurderes etter de mer lempeligere kvalifikasjonskrav som gjaldt før 1.1.2016, jf. SAK10 § 

20-3 og tilhørende veiledning. Praksis kan imidlertid kun kompensere for manglende 

utdanningsnivå, jf. SAK10 § 20-3. Overgangsregelen kommer altså ikke til anvendelse på de 

tilfellene hvor det mangler relevant utdanning for godkjenningsområdet. Dette følger også av 

direktoratets og klagenemdas praksis, da er foretaks praksis ikke kan kompensere for 

manglende relevant utdanning. Innehaver Helge Arne Hoff har dokumentert å inneha formell 
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utdanning. Denne utdanningen er imidlertid etter direktoratets vurdering ikke relevant for 

godkjenningsområdene utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 og 

utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1. Foretaket 

omfattes som følge av dette ikke av overgangsordningen, jf. SAK10 § 20-3.  

 

Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.» 

 

 

 

 

 

 

Sak 19/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra Nilsens 

Serviceteam Jobb og Fritid (nå NST Agenturer (Nilsen Serviceteam) 

godkjenningsnr. 2016/1967).  

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 § 13-9. 

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: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 2 

 

I brev datert 03.03.2016 ble vedtak av 10.02.2016 påklaget ved Svein Are Nilsen. Klagen er 

rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  
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Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 12.12.2015 søknad om sentral godkjenning for 

ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 10.02.2016 avslo direktoratet søknaden.  

Følgende godkjenningsområde ble ikke innvilget: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 2 

 

Avslagene ble begrunnet med at referanseprosjektene ikke i tilstrekkelig grad dekket 

godkjenningsområdene foretaket søkte om, jf. forskrift 26. mars 2010 nr. 488 om byggesak 

før 1.1.2016 (byggesaksforskriften, heretter SAK10) §§ 11-4 og 13-5 første ledd, andre ledd 

bokstav i og tredje ledd bokstav l med tilhørende veiledning. NST Agenturer viste heller ikke 

til en tilstrekkelig praksislengde med omsøkte godkjenningsområder. Foretaket hadde 

dermed ikke dokumentert at det samlet hadde kvalifikasjoner som var tilpasset 

godkjenningsområdene det var søkt om i tiltaksklasse 2, jf. SAK10 § 11-1. Direktoratet fant 

heller grunnlag for å innvilge godkjenningsområdene i en lavere tiltaksklasse.  

 

Generelle opplysninger om foretaket 

NST Agenturer har ikke innehatt sentral godkjenning tidligere. Foretaket har ingen ansatte og 

ligger i Manger i Radøy kommune, Hordaland. Svein Are Nilsen er daglig leder. Han har flere 

kurs, men ingen formell utdannelse. Foretaket har sin virksomhet innen kurs/opplæring 

innen alle bransjer (sikkerhetsopplæring), agentur, virksomhet, megler og taksering, 

transport på vei, landbruksdrift, kjøp salg av kapitalvarer, entreprenørvirksomhet, utleie 

virksomhet, samt freelance innen transport, hotell og restaurant, ledelse, byggfag, renhold, 

kurs og opplæring, entreprenør og agenturer. 

 

Svein Are Nilsen har i sin søknad vist til en organisasjonsplan med 14 ansatte, blant annet 

Oddvar Leirvåg som er utdannet ingeniør innen bygg og anlegg. Etter en telefonsamtale 

17.01.2017 bekrefter Leirvåg at han aldri har vært ansatt i NST Agenturer, kun bistått 

foretaket for flere år tilbake. 

Det er også vist til flere personer med utdanninger som kan være relevante og avgjørende for 

hvilke godkjenningsområder og tiltaksklasser NST Agenturer har søkt om. Direktoratet er 

imidlertid i tvil om disse er ansatt i foretaket. AA-registerets opplysninger om at foretaket 

ikke har noen ansatte, samt direktoratets kontakt med Leirvåg er bakgrunnen for denne 

tvilen. Svein Are Nilsen har ingen formell utdannelse, og vil derfor ikke kunne få sentral 

godkjenning med egen kompetanse. 

 

Direktoratet informerer om at for å inneha sentral godkjenning er det et krav at foretaket 

dokumenterer at det har samlede kvalifikasjoner som er tilpasset det omsøkte 

godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1. Kvalifikasjonsbedømmelsen skal baseres på en 
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vurdering av foretakets organisasjon, styringssystem og de samlede kvalifikasjoner i 

foretaket, jf. SAK10 § 9-1 andre ledd. I dette ligger at eventuell innleid kompetanse foretaket 

benytter seg av ikke kan danne grunnlag for vurderingen av kvalifikasjonene i foretaket og 

således en sentral godkjenning. 

 

Direktoratet ser alvorlig på at det er gitt uriktige opplysninger om i hvert fall ett av 

ansettelsesforholdene i foretaket. På bakgrunn av opplysningene som er gitt sammenholdt 

med direktoratets undersøkelser om ansettelsesforholdene, vil diretoratet i det følgende kun 

legge til grunn Nilsens kvalifikasjoner ved vurderingen av om vilkårene for sentral 

godkjenning er oppfylt. 

 

Saksgang 

12.12.2015 Søknad 

10.02.2016 Vedtak om sentral godkjenning  

03.03.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretaks anførsler 

Foretaket skriver at de nå har rettet de manglene det ble vist til i vedtaket, og at om 

direktoratet ikke finner grunnlag for å innvilge godkjenningsområdene i tiltaksklasse 2, 

ønsker de å vurderes i tiltaksklasse 1. 

Det vises også til ingeniørene Oddvar Leirvåg og Tone Bergås, og deres lange praksis samt 

erfaringer.  

 

Vurdering 

Direktoratet har vurdert klagen og funnet at den ikke kan føre frem hva gjelder sentral 

godkjenning for godkjenningsområdene: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 2 

 

I henhold til forskrift 26. mars 2010 nr. 488 om byggesak før 1.1.2016 (byggesaksforskriften, 

heretter SAK10) § 11-1 skal foretaket i søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett 

«dokumentere at det har samlede kvalifikasjoner som er tilpasset det omsøkte 

godkjenningsområdet». Videre skal det legges vekt på «en vurdering av om foretakets 

kvalifikasjoner med hensyn til utdanning og praksis fremstår som relevante for det omsøkte 

godkjenningsområdet» og foretakets «tilknytning til godkjenningsområdet», jf. 

byggesaksforskriften § 11-4 første og annet ledd. 

 

Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig søker i 

tiltaksklasse 2 er mesterbrev eller teknisk fagskole, jf. SAK10 § 11-1 og veiledningen til 
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bestemmelsen slik den gir uttrykk for den sentrale godkjenningsordningens praksis for krav 

til utdanningsnivå. Relevant utdanning for dette godkjenningsområdet vil for eksempel være 

teknisk fagskole med linjefag bygg. 

Svein Are Nilsen har ingen formell utdannelse, og utdanningskravet er dermed ikke oppfylt. 

 

Krav til praksis 

Søkerfunksjonen i tiltaksklasse 2 omfatter søknader med noe kompleksitet, der 

koordineringsbehovet for prosjektering, utførelse eller kontroll er krevende. Eksempelvis vil 

dette omfatte flertrinnssøknader der ansvarsforholdene i tiltaket er oppsplittet og krever 

koordinering, jf. SAK10 § 13-5 første ledd med tilhørende veiledning.  

 

Foretaket viste i sin søknad i all hovedsak til at det hadde vært hovedkontakt og mellomledd 

mellom byggesaksbehandler og byggherre, uten selv å ha hatt ansvarsrett i tiltaket. For 

ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 skal foretaket kunne dokumentere 6 års praksis etter endt 

utdannelse. NST Agenturer dokumenterte ett referanseprosjekt fra 2015 der det hadde hatt 

ansvarsrett som ansvarlig søker, og foretaket hadde dermed dokumentert en for kort 

praksislengde, jf. SAK10 § 11-1. Det ble heller ikke vedlagt referanseprosjekter i foretakets 

klage, og NST Agenturer har dermed ikke verken i sin søknad eller klage dokumentert at det 

samlet har kvalifikasjoner som er tilpasset godkjenningsområdet det er søkt om, jf. SAK10 § 

11-1. 

 

Prosjektering av sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 2 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

prosjekterende i tiltaksklasse 2 er ingeniør med bachelor, jf. SAK10 § 11-1 og veiledningen til 

bestemmelsen slik den gir uttrykk for den sentrale godkjenningsordningens praksis for krav 

til utdanningsnivå. Relevant utdanning for dette godkjenningsområdet vil for eksempel være 

bachelor i VVS. 

Svein Are Nilsen har ingen formell utdannelse, og utdanningskravet er dermed ikke oppfylt. 

 

Krav til praksis 

Prosjektering av sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner, tiltaksklasse 2 omfatter 

prosjektering av nye eller endring av eksisterende installasjoner i publikum- og 

arbeidsbygning og bygning med boenheter inntil 5 etasjer. Prosjektering av 

sanitærinstallasjoner omfatter dimensjonering og utforming av rørsystemer, herunder vann- 

og avløpsledninger og sanitærutstyr. Godkjenningsområdet omfatter slukkeinstallasjoner i 

bygninger i BKL 2 og varmeanlegg med effekt inntil 100 kW, jf. SAK10 § 13-5 andre ledd 

bokstav k med tilhørende veiledning.  

Eksempler på tiltak i denne klassen kan være installasjoner i 

• boligblokker, overnattingsbygg, kontor-, og skolebygg, 

• middels store salgs- og forsamlingslokaler, 

• middels store forretnings- og industribygg. 
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NST Agenturer viste i sin søknad blant annet til plassering av avløpsanlegg og valg av 

produkter til prosjektering av eneboliger og hytter. Dette er arbeider som inngår i 

godkjenningsområdet prosjektering av vannforsynings-, avløps- og fjernvarmeanlegg i 

tiltaksklasse 1 og er dermed ikke en dekkende praksis for omsøkte godkjenningsområde. For 

prosjektering i tiltaksklasse 2 skal foretaket også kunne dokumentere 6 års praksis. Det ble i 

søknaden kun vist til prosjekter fra 2014-2015, og foretaket hadde dermed dokumentert en 

for kort praksislengde, jf. SAK10 § 11-1. Det ble heller ikke vedlagt referanseprosjekter i 

foretakets klage, og NST Agenturer har dermed ikke verken i sin søknad eller klage 

dokumentert at det samlet har kvalifikasjoner som er tilpasset godkjenningsområdet det er 

søkt om, jf. SAK10 § 11-1. 

 

Utførelse av sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 2 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

utførende i tiltaksklasse 2 er mesterbrev eller teknisk fagskole, jf. SAK10 § 11-1 og 

veiledningen til bestemmelsen slik den gir uttrykk for den sentrale godkjenningsordningens 

praksis for krav til utdanningsnivå. Relevant utdanning for dette godkjenningsområdet vil for 

eksempel være teknisk fagskole med linjefag VVS. 

Svein Are Nilsen har ingen formell utdannelse. Utdanningskravet er dermed ikke oppfylt. 

 

Krav til praksis 

Utførelse av sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 2 omfatter utførelse av 

nye eller vesentlig endring av eksisterende installasjoner med middels kompleksitet eller med 

middels konsekvenser ved feil. Oppgaven omfatter installasjoner i byggverk med flere 

boenheter, brannceller eller brukerområder, hvor gjennomføringer i bygningsdeler som skal 

oppfylle lydtekniske og branntekniske krav kan være kritiske. 

Eksempler på sanitær-, varme- og slukkeinstallasjoner i tiltaksklasse 2 kan være: 

• installasjoner i middels store boligbygninger t.o.m. 4 etasjer, 

• installasjoner i middels store skoler og barnehager t.o.m. 4 etasjer, 

• installasjoner i overnattingsbygninger t.o.m. 4 etasjer, 

• installasjoner i middels store idrettsbygninger t.o.m. 2 etasjer, 

• andre installasjoner med tilsvarende kompleksitet, 

• ledninger med dimensjoner for vann t.o.m. 200 mm og avløp t.o.m. 400 mm. 

• varmeanlegg med effekt høyst 100 kW 

• kulde- og varmepumpeanlegg med kondensatoreffekt høyst 100 kW 

 

NST Agenturer viste i sin søknad blant annet til eteblering av avløpsanlegg. 

Referanseprosjektene det ble vist til var ikke en dekkende praksis for omsøkte 

godkjenningsområde, jf. SAK10 §§ 11-4 og 13-5 tredje ledd bokstav l med tilhørende 

veiledning. Foretaket dokumenterte heller ikke en tilstrekkelig praksislengde med 

godkjenningsområdet. For utførelse i tiltaksklasse 2 skal foretaket kunne dokumentere 6 års 

praksis. Det ble i søknaden kun vist til prosjekter fra 2014-2015, og foretaket hadde dermed 

dokumentert en for kort praksislengde, jf. SAK10 § 11-1. Det ble heller ikke vedlagt 
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referanseprosjekter i foretakets klage, og NST Agenturer har dermed ikke verken i sin søknad 

eller klage dokumentert at det samlet har kvalifikasjoner som er tilpasset 

godkjenningsområdet det er søkt om, jf. SAK10 § 11-1. 

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at NST Agenturer verken i søknaden 

eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner til å få 

sentral godkjenning for godkjenningsområdene: 

  

Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.» 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 20/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra William 

Telemark AS (godkjenningsnr. 2016/1440).  

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 § 13-9. 

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: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 

• Overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 1 

• Overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 
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• Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 2 

 

I brev datert 16.02.2016 ble vedtak av 03.02.2016 påklaget ved Willy Amundsen. Klagen er 

rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 09.12.2015 søknad om sentral godkjenning for 

ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 03.02.2015 avslo direktoratet søknaden i sin helhet. Følgende 

godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 

• Overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 2 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 

• Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 1 

• Overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

• Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 2 

 

Avslaget ble begrunnet med at referanseprosjektene ikke i tilstrekkelig grad dekket 

godkjenningsområdene foretaket søkte om, jf. forskrift 26. mars 2010 nr. 488 om byggesak 

før 1.1.2016 (byggesaksforskriften, heretter SAK10) §§ 11-4 og 13-5 tredje ledd og tilhørende 

veiledning. Foretaket hadde dermed ikke dokumentert at det samlet hadde kvalifikasjoner 

som var tilpasset godkjenningsområdet det var søkt om, jf. SAK10 § 11-1.  

 

For godkjenningsområdene utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 og 

utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 var det heller 

ikke dokumentert nødvendig relevant utdanning, jf. SAK10 §§ 11-1 første ledd og 11-4.  

 

Generelle opplysninger om foretaket 

William Telemark AS har ikke tidligere hatt sentral godkjenning. 

 

Foretaket har i følge organisasjonsplanen 1 ansatt og ligger i Skien. William Amundsen er 

daglig leder. Han har utdanning som Master of Management fra BI i 2011, teknisk fagskole 

med linjefag bygg fra 1995, samt byggesaksskolen fra Høgskolen i Gjøvik i 2000 og 20 vekttall 

i konstruksjon fra Høgskolen i Stavanger i årene 1995-1997. Foretaket har sin virksomhet 

innen byggeentreprenør samt utvikling av eiendomsprosjekter, og er registrert med 

næringskode 41.200 «Oppføring av bygninger» i Enhetsregisteret.  
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Saksgang 

09.12.2015 Søknad 

03.02.2016 Vedtak om sentral godkjenning (Avslag) 

16.02.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretaks anførsler 

Klagen er omfattende og det vil her bli gitt et sammendrag.  

Foretaket redegjør i sin klage for utdanningsnivået hos faglig leder. Det vises her til at faglig 

leder med sin samlede utdanning vurderes til å inneha utdanningsnivå C, altså utdanning på 

ingeniørhøgskolenivå med 180 studiepoeng eller tilsvarende. Det vises videre til at faglig 

leder har totalt 276 studiepoeng, og av disse vurderes omlag 150 til å være relevante 

byggetekniske studiepoeng. Videre vises det til at faglig leder har 18 års erfaring i 

byggebransjen. Deretter følger en redegjørelse for de enkelte godkjenningsområdene som er 

påklaget. Det henvises for øvrig til klagen i sin helhet. 

 

Vurdering 

Direktoratet har vurdert klagen og funnet at den ikke kan føre frem hva gjelder sentral 

godkjenning for godkjenningsområdene ansvarlig søker i tiltaksklasse 2, overordnet ansvar 

for prosjektering i tiltaksklasse 2, prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1, prosjektering av 

konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1,  prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 1, 

overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 2, utførelse av plasstøpte 

betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2, utførelse av tømrerarbeid og montering av 

trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 og overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 2. 

 

I henhold til SAK10 § 11-1 skal foretaket i søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett 

«dokumentere at det har samlede kvalifikasjoner som er tilpasset det omsøkte 

godkjenningsområdet». Videre skal det legges vekt på «en vurdering av om foretakets 

kvalifikasjoner med hensyn til utdanning og praksis fremstår som relevante for det omsøkte 

godkjenningsområdet» og foretakets «tilknytning til godkjenningsområdet», jf. 

byggesaksforskriften § 11-4 første og annet ledd. 

 

Ved vurderingen av om foretaket tilfredsstiller kravene til utdanning åpner direktoratets og 

klagenemndas praksis for at særlig kvalifiserende praksis i noen tilfeller kan kompensere for 

manglende utdanningsnivå. Det kreves da at foretaket kan vise til formell relevant utdanning 

som svarer til fagbrev-/svennebrevnivå, samt langvarig og solid praksis innenfor det 

godkjenningsområdet og den tiltaksklassen det søkes om. Dersom foretaket ikke har relevant 

utdanning for godkjenningsområdet vil praksis som hovedregel ikke kunne kompensere for 

dette. 

 

Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 

Krav til utdanning 

Foretaket har dokumentert å ha ansatte med utdanning fra teknisk fagskole med linjefag 

husbygg. Utdanningskravet er dermed oppfylt, jf. SAK10 § 11-1. 
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Krav til praksis 

Oppgaver og ansvar til ansvarlig søker bestemmes av pbl. § 23-4 og presiseres ytterligere av 

byggesaksforskriften § 12-2 bokstav a-m. Tiltaksklasseplassering for søkerfunksjonen vil være 

avhengig av kompleksitet, herunder hvor mange ansvarlige foretak som skal ha ansvarsrett 

og koordineres og hvor mange ansvarsoppgaver i byggesaksforskriften § 12-2 som er aktuelle 

for tiltaket. Søkerfunksjonen i tiltaksklasse 2 omfatter søknader med noe kompleksitet, der 

koordineringsbehovet for prosjektering, utførelse eller kontroll er krevende. Eksempelvis vil 

dette omfatte flertrinnssøknader der ansvarsforholdene i tiltaket er oppsplittet og krever 

koordinering, jf. SAK10 § 13-5 første ledd og tilhørende veiledning. 

 

Foretaket har i sin søknad om sentral godkjenning sendt inn 7 referanseprosjekter som er gitt 

ferdigattest i perioden 1995-2006. Det fremgår i liten grad av beskrivelsene hvorvidt dette 

dreier seg om prosjekter med flere søknadstrinn. Direktoratet etterspurte derfor i brev 

datert 23.11.2016 oppdatert praksis med godkjenningsområdet, samt en beskrivelse av 

sakenes kompleksitet. Vi har ikke mottatt svar på denne forespørselen. Direktoratet legger 

vekt på at det dermed ikke er dokumentert oppdatert praksis med rollen som ansvarlig søker 

etter nytt regelverk, som siden 2006 har hatt flere endringer i ansvarlig søkers rolle og 

ansvar. Direktoratet finner heller ikke grunnlag for å innvilge godkjenningsområdet i 

tiltaksklasse 1. Foretaket har dermed ikke dokumentert at det samlet har kvalifikasjoner som 

er tilpasset godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1. 

 

Overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 2 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretaket som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

prosjekterende i tiltaksklasse 2 er utdanning som svarer til det som kreves for eksamen fra 

ingeniørhøgskole eller tilsvarende og minst 6 års praksis, jf. SAK10 § 11-1 og veiledningen til 

bestemmelsen slik den gir uttrykk for den sentrale godkjenningsordningens praksis for krav 

til utdanningsnivå. Relevant utdanning for dette godkjenningsområdet vil for eksempel være 

byggingeniør.  

 

Foretaket har dokumentert å ha ansatte med teknisk fagskole med linjefag husbygg. I tillegg 

har foretaket dokumentert ca. 2 års utdanning som ingeniør innen konstruksjon. Denne 

utdannelsen er imidlertid ikke fullført. Det anføres i klagen at foretaket samlet sett har et 

utdanningsnivå som tilsvarer eksamen fra ingeniørhøgskole, samt spesialisert utdanning i 

byggesak. Det redegjøres blant annet for at en stor del av studiepoengene som er oppnådd 

omhandler byggetekniske fag. Da en slik sammenligning er vanskelig å etterprøve baserer 

direktoratets vurdering seg på det dokumenterte formelle utdanningsnivået som i dette 

tilfellet ikke er tilstrekkelig.  

 

Direktoratets vurdering vil derfor være hvorvidt særlig kvalifiserende praksis kan kompensere 

for manglende utdanningsnivå når det gjelder utdanningen fra teknisk fagskole. 
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Krav til praksis 

Godkjenningsområdet overordnet ansvar for prosjektering omfatter komplett prosjektering 

av alle relevante fagområder.  

For de oppgaver som utføres av andre, har foretaket ansvar for prosjekteringsledelse med 

koordinering, og ansvar for grensesnittene. Oppgaven omfatter ansvar for koordinering av de 

forskjellige prosjekteringsoppgavene, uavhengig av om det utføres med egne ansatte eller 

med andre innleide foretak. Det hører med til overordnet prosjekterendes rolle å påse at de 

prosjekterende fagområder oppfyller byggteknisk forskrift og at grensesnittene mellom 

fagområdene blir ivaretatt. Der det benyttes underkonsulenter skal disse oppfylle både 

kvalifikasjons- og systemkrav som følger av byggesaksforskriften.  

Overordnet ansvar for prosjektering av bygning, anlegg eller konstruksjon, omfatter også 

utomhusarbeider og plassering av tiltaket, samt ansvar for prosjektering av tilhørende 

tekniske installasjoner.  

Plassering i tiltaksklasse vil avhenge av antall fagområder som skal prosjekteres og det 

koordineringsbehovet disse utløser, samt antall grensesnitt. Tiltaksklasse for de enkelte 

fagområder behøver ikke være avgjørende.  

Oppgaven omfatter ansvar for komplett prosjektering av tiltak med middels 

vanskelighetsgrad, hvor alle vesentlige prosjekteringsoppgaver ligger i tiltaksklasse 2. 

Overordnet ansvar i tiltaksklasse 2 kan omfatte flere grensesnitt mellom fagområder.  

Oppgaven omfatter prosjektering av sikringstiltak for utførelse. Eksempler på bygninger der 

prosjekteringen kan ligge i tiltaksklasse 2 kan være bygninger med boenhet med 3-5 etasjer, 

middels store industribygg og lagerbygg (t.o.m. 5 000 m2) med enkel planløsning, 

overnattingsbygg t.o.m. 2 000 m2 BRA, infrastruktur som veier, vann-, avløps- og 

overvannsledninger for større bolig felt og/eller kommunal infrastruktur t.o.m. 200 

personekvivalenter (pe) og utskifting eller ombygging av eksisterende tekniske installasjoner 

hvor prosjekteringen av nye installasjoner normalt ligger i tiltaksklasse 3, jf. SAK10 § 13-5 

andre ledd bokstav a og tilhørende veiledning.   

Foretaket har i søknad om sentral godkjenning sendt inn 8 referanseprosjekter som er gitt 

ferdigattest i perioden 2005 til 2011. Felles for referanseprosjektene er det at Willy 

Amundsen har hatt rollen som prosjekteringsleder. Det fremgår ikke av beskrivelsene hva 

denne rollen har gått ut på. Direktoratet ba derfor i brev datert 23.11.2016 om en ytterligere 

beskrivelse av hvilke arbeidsoppgaver rollen innebar, samt en konkretisering av hvorvidt 

foretaket hadde leid inn foretak på sin ansvarsrett og stått offentligrettslig ansvarlig for hele 

tiltaket. Direktoratet har ikke mottatt svar på denne forespørselen. Det er dermed ikke 

dokumentert ovenfor direktoratet at foretaket har praksis med denne typen oppgaver. 

Direktoratets vurdering er derfor at praksis ikke kan kompensere for manglende 

utdanningsnivå. Direktoratet finner heller ikke å kunne innvilge godkjenningsområdet i 

tiltaksklasse 1, da foretaket ikke har dokumentert nødvendig praksis.  
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Foretaket har dermed ikke dokumentert at det samlet har kvalifikasjoner som er tilpasset 

godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1.  

 

Samlet vurdering for 

Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 

Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 

Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 1 

 

Krav til utdanning 

Foretaket har ansatte med teknisk fagskole. Utdanningskravet er dermed oppfylt for disse 

områdene, jf. SAK10 § 11-1.  

 

Krav til praksis 

Godkjenningsområdenes innhold fremgår av SAK10 § 13-5 andre ledd bokstav b, g og h med 

tilhørende veiledning.  

 

Prosjektering av arkitektur omhandler arkitektonisk utforming av nytt eller endring av 

eksisterende tiltak med liten vanskelighetsgrad eller kompleksitet for bygninger inntil 500 m2 

BRA. Området omfatter enkel prosjektering innen blant annet arkitektonisk utforming, 

sikkerhet ved brann, planløsning og miljø og helse.  

 

Prosjektering av konstruksjonssikkerhet omhandler prosjektering av byggverkets totale 

stabilitet under oppføring og i bruk, med dimensjonering av bærende elementer for fritids- 

og eneboliger, tomannsboliger, rekkehus, små barnehager og bygg av tilsvarende 

kompleksitet.  

 

Prosjektering av bygningsfysikk omhandler verifikasjon av ytelser og tekniske løsninger for 

fagområdene energi, strålingsmiljø, lyd og fukt. Prosjekteringen skal skje i samsvar med 

energitiltaksmetoden for bygninger av typen eneboliger, tomannsboliger, mindre arbeids- og 

publikumsbygg og bygg av tilsvarende kompleksitet.  

 

Foretaket har i søknad om sentral godkjenning sendt inn 4 referanseprosjekter som er gitt 

ferdigattest i perioden 1995 – 2006. Det første prosjektet er gitt ferdigattest i 2006 og ligger i 

Porsgrunn kommune. Dette dreier seg om 22 vertikaldelte boliger med 3 og 4 boliger i rekke. 

Det fremgår av beskrivelsen at arkitekten hadde utarbeidet plan- og fasadetegninger. 

Amundsen som prosjekteringsleder i Buer Entreprenør overtok tegningene på dette stadiet 

og videreførte prosjekteringen «inhouse», samt omsøkte prosjektet.  

 

De tre andre prosjektene er fra perioden 1995-1998, og dreier seg om prosjektering og 

tegning av to hytter og tilbygg og påbygg på enebolig. Disse prosjektene vurderes av 

direktoratet til å ikke være tilstrekkelig oppdaterte og dermed relevante for 

godkjenningsområdene, da det siden 1998 har vært flere forskriftsendringer.  
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Referanseprosjektene i søknaden har svært generelle beskrivelser og gir i liten grad noen 

beskrivelse av hvilke prosjekteringsoppgaver tilknyttet de tre godkjenningsområdene som er 

utført. Direktoratet har i brev datert 23.11.2016 etterspurt ytterligere prosjekter for å 

dokumentere oppdatert praksis med godkjenningsområdene, samt en redegjørelse for hvilke 

prosjekteringsoppgaver foretaket hadde utført. Denne forespørselen er ikke blitt besvart. 

Direktoratets vurdering er at foretaket ikke har dokumentert nødvendig praksis med disse 

godkjenningsområdene.  

 

Foretaket har dermed ikke dokumentert at det samlet har kvalifikasjoner som er tilpasset 

godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1. 

 

Overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 2 

Krav til utdanning 

Foretaket har dokumentert å ha ansatte med teknisk fagskole. Utdanningskravet er dermed 

oppfylt, jf. SAK10 § 11-1.  

 

Krav til praksis 

Godkjenningsområdet omfatter ansvar for komplett utførelse av alle relevante fagområder. 

Plassering i tiltaksklasse vil avhenge av antall utførende foretak, koordineringsbehov og antall 

grensesnitt. Tiltaksklasse for de enkelte fagområder behøver ikke være avgjørende.  

 

Eksempler på overordnet ansvar for utførelse av bygninger i tiltaksklasse 2 kan være 

oppføring eller vesentlig endring av bygninger med boenheter med 3-5 etasjer, middels store 

industribygg og lagerbygg (t.o.m. 5 000 m2 BRA) med enkel planløsning, overnattingsbygg 

t.o.m. 2 000 m2 BRA, infrastruktur som veier, vann-, avløps- og overvannsledninger for større 

bolig felt og/eller kommunal infrastruktur t.o.m. 200 personekvivalenter (pe), utskifting eller 

ombygging av eksisterende tekniske installasjoner hvor prosjektering og utførelse av nye 

installasjoner normalt ligger i tiltaksklasse 3, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav a og 

tilhørende veiledning.   

Foretaket har i søknad om sentral godkjenning sendt inn fem referanseprosjekter som er gitt 

ferdigattest i perioden 2009 – 2014. Dette dreier seg blant annet om kontorlokaler i 3 etasjer 

i Bamble kommune, produksjonshall og kontorbygning på totalt 2400 m2, bilforretning og –

verksted på 2/3 etasjer og 900 m2, ombygging av produksjonslokalene til Sykehusapoteket i 

Skien på 600 m2, samt rehabilitering og tilbygg på butikklokale i Skien på 6000 m2 i 2-3 

etasjer. 

 

Ut i fra beskrivelsene fremgår det at Willy Amundsen var prosjektleder i disse tiltakene. Det 

fremgår av prosjektene at det har vært totalentrepriser, men det privatrettslige 

kontraktsforholdet sier lite om hvorvidt foretaket har påtatt seg det totale offentligrettslige 

ansvaret for utførelsen. Direktoratet har derfor i brev datert 23.11.2016 bedt om en 

konkretisering av ansvarsforholdene i tiltakene. Det er ikke mottatt svar på denne 
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forespørselen. Foretaket har dermed ikke dokumentert at det samlet har kvalifikasjoner som 

er tilpasset godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1.  

 

 

Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

utførende i tiltaksklasse 1 er fagopplæring som svarer til fagprøve hhv svennebrev og minst 2 

års praksis, jf. SAK10 § 11-1 og veiledningen til bestemmelsen slik den gir uttrykk for den 

sentrale godkjenningsordningens praksis for krav til utdanningsnivå. Relevant utdanning for 

dette godkjenningsområdet vil for eksempel være fagbrev i betongfaget. 

Foretaket har dokumentert å ha ansatte med Master of Management, i tillegg til 

byggesaksskolen og teknisk fagskole med linjefag husbygg. Foretaket har dermed ikke 

dokumentert nødvendig relevant utdanning for utførelse av dette godkjenningsområdet.  

 

Fordi foretaket ikke har dokumentert nødvendig relevant utdanning gjør ikke direktoratet 

noen vurdering av foretakets praksis.  

 

Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

utførende i tiltaksklasse 1 er fagopplæring som svarer til fagprøve hhv svennebrev og minst 2 

års praksis, jf. SAK10 § 11-1 og veiledningen til bestemmelsen slik den gir uttrykk for den 

sentrale godkjenningsordningens praksis for krav til utdanningsnivå. Relevant utdanning for 

dette godkjenningsområdet vil for eksempel være fagbrev i tømrerfaget. 

 

Foretaket har dokumentert å ha ansatte med Master of Management, i tillegg til 

byggesaksskolen og teknisk fagskole med linjefag husbygg. Foretaket har dermed ikke 

dokumentert nødvendig relevant utdanning for utførelse av dette godkjenningsområdet.  

 

Fordi foretaket ikke har dokumentert nødvendig relevant utdanning gjør ikke direktoratet 

noen vurdering av foretakets praksis.  

 

Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 2 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretaket som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

prosjekterende i tiltaksklasse 2 er utdanning som svarer til det som kreves for eksamen fra 

ingeniørhøgskole eller tilsvarende og minst 6 års praksis, jf. SAK10 § 11-1 og veiledningen til 

bestemmelsen slik den gir uttrykk for den sentrale godkjenningsordningens praksis for krav 

til utdanningsnivå. Relevant utdanning for dette godkjenningsområdet vil for eksempel være 

byggingeniør.  
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Utdanningskravene for dette området er sammenfallende med utdanningskravet for 

ansvarlig prosjekterende i tiltaksklasse 2. Det vises derfor til direktoratets vurdering for 

godkjenningsområdet overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 2. Kravet til 

utdanningsnivå er dermed ikke oppfylt, og direktoratets vurdering vil være hvorvidt særlig 

kvalifiserende praksis kan kompensere for manglende utdanningsnivå.  

 

Krav til praksis 

Foretaket har i søknad om sentral godkjenning sendt inn 4 referanseprosjekter som er gitt 

ferdigattest i perioden 2009 til 2011. Det fremgår av søknaden at Amundsen har hatt rolle 

som prosjektleder og prosjekteringsleder i tiltakene. Det fremgår i liten grad av beskrivelsene 

hva foretaket har kontrollert, eller hvorvidt det er leid inn kontrollforetak på foretakets 

ansvarsrett. Overordnet ansvar for kontroll innebærer kontroll av både prosjektering og 

utførelse. En slik praksis er ikke dokumentert. Foretaket har dermed ikke dokumentert at det 

samlet har kvalifikasjoner som er tilpasset godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1. 

 

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at William Telemark AS verken i 

søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner 

til å få sentral godkjenning for godkjenningsområdene ansvarlig søker i tiltaksklasse 2, 

overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 2, prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 

1, prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1, prosjektering av bygningsfysikk i 

tiltaksklasse 1, overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 2, utførelse av plasstøpte 

betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2, utførelse av tømrerarbeid og montering av 

trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 og overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 2. 

 

Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.» 

 

 

 

 

 

 

Sak 21/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

fra Bærum Byggmontering AS (godkjenningsnr. 2016/2419).  

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: 
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Klagen tas ikke til følge. 

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9. 

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: 

 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

 

Den 15.03.2016 ble vedtak av 08.03.2016 påklaget. Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven § 

29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 09.02.2016 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 08.03.2016 avslo direktoratet søknaden. Følgende godkjenningsområde ble 

ikke innvilget: 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

 

Avslaget ble begrunnet med at det ikke var dokumentert tilstrekkelig relevant praksis med 

godkjenningsområdet, jf. byggesaksforskriften (SAK10) §§ 11-3, 11-4, 11-5 og 13-5 tredje 

ledd bokstav g og tilhørende veiledning.  

 

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Bærum Byggmontering AS fikk sentral godkjenning første gang 11.06.2007. I perioden 

04.04.2013 –04.04.2016 hadde foretaket sentral godkjenning for det påklagede 

godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1. 

 

Foretaket har 15 ansatte og ligger i Bærum. Steinar Hegg er daglig leder. Det er ikke 

dokumentert utdanning for Steinar Hegg. Foretaket har imidlertid dokumentert å ha en 

ansatt, Arild Hegg, med svennebrev i tømrerfaget fra 1987.  

Foretaket har sin virksomhet innen kjøp og salg innen bygg og anlegg, montering av himlinger 

og systemvegger og beslektede områder, oppussing og rehabilitering av kontor og 

næringsbygg i det private og det offentlige. Foretaket driver også med diverse 
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konsulentvirksomhet, kjøp og salg av tjenester innen data, samt annen virksomhet som 

naturlig hører inn under det foran nevnte. 

 

 

Saksgang 

02.09.2016 Søknad 

08.03.2016 Vedtak om sentral godkjenning  

15.03.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

 

Foretaks anførsler 

Foretaket har ikke anført noe i klagen, men viser til at det muligens har lagt inn feil kode i 

søknaden, samt at det kan legge ved flere relevante dokumenter til søknaden for det 

omsøkte godkjenningsområdet. 

 

 

Vurdering 

Direktoratet har vurdert klagen og funnet at den ikke kan føre frem hva gjelder sentral 

godkjenning for godkjenningsområdet utførelse av tømrerarbeid og montering av 

trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1. 

 

I henhold til SAK10 § 11-1 andre ledd skal foretak ved søknad om sentral godkjenning 

dokumentere at det har kvalifikasjoner som er tilpasset det omsøkte godkjenningsområdet, 

herunder at det benyttes nødvendige og relevante faglige kvalifikasjoner for å sikre at arbeid 

innenfor det omsøkte godkjenningsområdet ivaretas i samsvar med krav gitt i eller med 

hjemmel i plan- og bygningsloven. Videre skal det vurderes om «foretakets kvalifikasjoner 

med hensyn til utdanning og praksis fremstår som relevante for det omsøkte 

godkjenningsområdet» og foretakets «tilknytning til godkjenningsområdet», jf. 

byggesaksforskriften § 11-5 første ledd. 

 

Krav til utdanning 

Foretaket har vist til en ansatt med svennebrev i tømrerfaget og tilfredsstiller dermed kravet 

til utdanning, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning.  

 

Krav til praksis 

Fagområdet omfatter utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner. 

Oppgaver som inngår i fagområdet kan være utførelse av yttervegger, etasjeskiller, 

innvendige vegger og takkonstruksjoner, luft- og fukttetting og varme-, lyd- og 

kondensisolering. 

Godkjenningsområdet omfatter oppføring og endringsarbeider av byggverk med liten 

vanskelighetsgrad. Det vil si småhus til og med tre etasjer og andre bygninger til og med to 

etasjer. Alle relevante arbeider som inngår i oppføring av bygning omfattes av 
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godkjenningsområdet, f.eks. betongarbeider og murarbeider for småhus i tiltaksklasse 1, 

montering av produkter, bygningselementer, taktekkingsarbeider og membranarbeider (fukt, 

radon) m.m, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav g og tilhørende veiledning. 

Eksempler på utførelse av tømrerarbeider i tiltaksklasse 1 kan være oppføring eller vesentlig 

endring av: 

• enebolig, to- til firemannsbolig, rekkehus, kjedehus og terrassehus til og med tre 

etasjer 

• små barnehager og arbeidsbygg til og med to etasjer 

• landsbruksbygninger og lagerbygg til og med 2000 m2 BRA 

• supplerende tømrerarbeider som for eksempel montering av ikke bærende vegger i 

store bygg 

 

I søknaden har foretaket vist til 3 referanseprosjekter. Samtlige prosjekter gjaldt levering og 

montering av innervegger, himlingsarbeider, glassvegger og kontorfronter. 

 

I klagen har foretaket vist til flere referanseprosjekter. Prosjektene gjaldt blant annet 

montering av klimavegger, montering av brannskillevegger, montering av lydhimlinger 

mellom etasjer, montering av garasjehimling med brannkrav og montering av glassfronter og 

t-profil. Slik direktoratet vurderer det dokumenterer referanseprosjektene som er sendt inn 

kun erfaring med en liten del av de arbeidene som omfattes av godkjenningsområdet. 

 

I e-post 1.12.2016 ble derfor foretaket informert om hvilke arbeider som omfattes av 

godkjenningsområdet. Direktoratet ba foretaket om å sende inn referanseprosjekter som 

viser erfaring med en større bredde av arbeidene, hvis mulig. Foretaket sendte da inn flere 

samsvarserklæringer. Disse gir lite informasjon om hva foretaket faktisk har utført, men det 

fremgår at det er erklært ansvar for montering av garasjehimling, tømrerarbeider, pipe og 

ildsted og bjelkelag/takkonstruksjoner. Foretaket viser også til sin infoperm. Der fremgår det 

blant annet at foretaket utfører alle typer innredning i næringsbygg, leverer himlinger, 

glassfronter og kontorskillevegger og bygger plassbygde gipsvegger.  

 

I e-post 21.12.2016 skriver foretaket at det ikke er ofte det trenger sentral godkjenning, 

utover tilfellene hvor oppdrag/innredningsarbeider får grensesnitt mot andre 

bygningsdeler/eksisterende bygg. 

 

Etter direktoratets vurdering fremgår det tydelig, ut ifra den innsendte dokumentasjonen, at 

foretaket har sin virksomhet innenfor levering og montering av innredning og innvendige 

ombyggingsarbeider. Slike arbeider omfattes av det påklagede godkjenningsområdet, men 

viser ikke en bred nok erfaring med området til å kunne innvilges sentral godkjenning.  

 



 

Side 108 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Bærum Byggmontering AS verken i 

søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner 

til å få sentral godkjenning for godkjenningsområdet utførelse av tømrerarbeid og montering 

av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1. 

 

Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.» 

 

 

 

 

 

Sak 22/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra Stig Kjetil 

Heitmann (godkjenningsnr. 2016/2229).  

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 § 13-9. 

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 grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 1 

 

I brev datert 09.03.2016 ble vedtak av 17.02.2016 påklaget ved Stig Kjetil Heitmann. Klagen 

er rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 13.12.2015 søknad om sentral godkjenning for 

ansvarsrett. 
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I vedtak datert 17.02.2016 avslo direktoratet søknaden i sin helhet. Følgende 

godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 1 

• Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 1 

 

Avslaget ble begrunnet med at referanseprosjektene ikke i tilstrekkelig grad dekket 

godkjenningsområdet foretaket søkte om, jf. forskrift 26. mars 2010 nr. 488 om byggesak før 

1.1.2016 (byggesaksforskriften, heretter SAK10) §§ 11-4 og 13-5 tredje ledd bokstav a og 

tilhørende veiledning. Foretaket hadde heller ikke dokumentert nødvendig utdanningsnivå, 

jf. SAK10 § 11-1 første ledd og veiledningen til bestemmelsen slik den gir uttrykk for den 

sentrale godkjenningsordningens krav til utdanningsnivå. Foretaket hadde dermed ikke 

dokumentert at det samlet hadde kvalifikasjoner som var tilpasset godkjenningsområdet det 

var søkt om, jf. SAK10 § 11-1.  

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Stig Kjetil Heitmann har ikke tidligere hatt sentral godkjenning. 

Foretaket har i følge sentrale registre 12 ansatte og ligger i Alta. Stig Kjetil Heitmann er daglig 

leder. Han har kompetansebevis (sertifisert sikkerhetsopplæring) for anleggsmaskiner. 

Foretaket har sin virksomhet innen anleggsmaskinvirksomhet og har næringskode 43.120 

Grunnarbeid. 

 

Saksgang 

13.12.2015 Søknad 

17.02.2016 Vedtak om sentral godkjenning (Avslag) 

09.03.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretaks anførsler 

Foretaket skriver i sin klage at foretaket i hovedsak har sitt virke i Alta kommune. Foretaket 

har ovenfor Alta kommune dokumentert at de har riktig kompetanse til å utføre oppdrag i 

byggesaker og oppfyller de lovpålagte kravene til drift. Foretaket har søkt og fått innvilget 

lokal godkjenning i Alta kommune og viser til ansvarsrettene de har hatt i kommunen de siste 

3 årene. Det vises videre til at faglig leder for foretaket innehar yrkesbevis (kompetansebevis) 

og har 20 års relevant praksis innenfor fagområdet grunnarbeider. Faglig leder var tidligere 

ansatt i perioden 1995-2001 som maskinkjører i bedriften Heitmann Maskin AS og har etter 

dette drevet eget maskinentreprenørfirma. Det fremkommer videre at det i 

byggesaksforskriften (SAK10) § 11-1 fremgår at det ikke er et absolutt krav til fag- eller 

svennebrev. Yrkesbevis kan kompensere for fagbrev, slik at yrkesbevis med lang relevant 

praksis skal kvalifisere for godkjenning i tiltaksklasse 1. 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 grunnarbeid og landskapsutforming i 

tiltaksklasse 1. 
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I henhold til forskrift 26. mars 2010 nr. 488 om byggesak før 1.1.2016 (byggesaksforskriften, 

heretter SAK10) § 11-1 skal foretaket i søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett 

«dokumentere at det har samlede kvalifikasjoner som er tilpasset det omsøkte 

godkjenningsområdet». Videre skal det legges vekt på «en vurdering av om foretakets 

kvalifikasjoner med hensyn til utdanning og praksis fremstår som relevante for det omsøkte 

godkjenningsområdet» og foretakets «tilknytning til godkjenningsområdet», jf. 

byggesaksforskriften § 11-4 første og annet ledd. 

 

Ved vurderingen av om foretaket tilfredsstiller kravene til utdanning åpner direktoratets og 

klagenemndas praksis for at særlig kvalifiserende praksis i noen tilfeller kan kompensere for 

manglende utdanningsnivå. Det kreves da at foretaket kan vise til formell relevant utdanning 

som svarer til fagbrev-/svennebrevnivå, samt langvarig og solid praksis innenfor det 

godkjenningsområdet og den tiltaksklassen det søkes om. Dersom foretaket ikke har relevant 

utdanning for godkjenningsområdet vil praksis som hovedregel ikke kunne kompensere for 

dette.  

 

Utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

utførende i tiltaksklasse 1 er fagprøve eller svenneprøve, jf. SAK10 § 11-1 og veiledningen til 

bestemmelsen slik den gir uttrykk for den sentrale godkjenningsordningens praksis for krav 

til utdanningsnivå. Relevant utdanning for dette godkjenningsområdet vil for eksempel være 

fagbrev som anleggsmaskinfører. 

 

Foretaket har dokumentert å ha en ansatt med kompetansebevis for anleggsmaskiner i form 

av sertifisert sikkerhetsopplæring. Dette vurderes ikke av direktoratet til å tilsvare et svenne-

/fagbrev i innhold og omfang. Et slikt kompetansebevis er ikke en formell utdannelse, men en 

opplæring i sikker bruk av anleggsmaskiner. For å få fag-/svennebrev er det nødvendig med 

to års teoriopplæring og deretter to års læretid. En utdannelse av tilsvarende omfang og 

varighet er ikke dokumentert.  

 

Direktoratets praksis åpner for at langvarig praksis kan kompensere for manglende 

utdanning, men dette forutsetter at foretaket kan vise til formell utdannelse på 

svennebrevsnivå som et minimum. Realkompetanse alene kan ikke kompensere for 

manglende formell utdanning. Utdanningskravet er dermed ikke oppfylt.  

 

Krav til praksis 

Fagområdet grunn- og terrengarbeider omfatter graving, sprengning, oppfylling, planering og 

komprimering. Arbeidene skal utføres i henhold til produksjonsunderlaget, se SAK10 § 1-2 

bokstav g. Eksempel på utførelse av grunn- og terrengarbeider i tiltaksklasse 1 kan være 

fjellarbeider i dagen, sprengning av grop eller skjæringer uten krav til kontur og med liten 

risiko for skader, graving uten krav til midlertidig sikring av byggegrop, «lett» komprimering 
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iht. NS 3420 kap. F, fjellavdekking med krav til renhet, gravings-, avstivnings-, sprengnings- og 

gjenfyllingsarbeider for kabel, dreneringsarbeider og grøfter for VA-ledninger inkl. legging av 

ledninger med diameter høyst 50 mm for vann og 200 mm for avløpsledninger, 

planeringsarbeider, mindre betongarbeider, utførelse av forstøtninger og 

skråningsbeskyttelse tilsvarende «vanlige forhold» i følge Vegvesenets normal 018, jf. SAK10 

§ 13-5 tredje ledd bokstav c.  

 

Foretaket har i sin søknad om sentral godkjenning sendt inn to referanseprosjekter som 

begge ble gitt ferdigattest i 2015. Dette dreier seg om grunnarbeid for to nye eneboliger, 

begge i Alta kommune. Det er utført utgraving av byggegrop og VA-grøfter, samt etablert 

fundament for betongarbeider og tilfylling, innfylling og planering av tomt. Direktoratet 

vurderer disse to prosjektene til å være relevante for tiltaksklasse 1.  

I klagen har foretaket i tillegg sendt inn en liste med saksnumre fra kommunen. Det er ikke 

gitt noen ytterligere beskrivelse av hvilke arbeider som er utført i disse sakene.  

 

Foretaket har imidlertid ikke dokumentert nødvendig utdanning. Foretaket har dermed ikke 

dokumentert at det samlet har kvalifikasjoner som tilpasset godkjenningsområdet, jf. SAK10 

§ 11-1. 

 

Foretaket anfører i sin klage at det har flere lokale godkjenninger i Alta kommune og at 

foretaket ovenfor Alta kommune har dokumentert at de har riktig kompetanse.  

Til dette vil direktoratet bemerke at ordningen med lokal godkjenning ga kommunen 

mulighet til å fravike kvalifikasjonskravene i den enkelte sak dersom dette var forsvarlig. 

Denne muligheten var ikke gitt sentral godkjenning. 

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Stig Kjetil Heitmann verken i 

søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner 

til å få sentral godkjenning for godkjenningsområdene utførelse av grunnarbeider og 

landskapsutforming i tiltaksklasse 1. 

 

Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.» 
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Sak 23/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

fra Kjell Kanten Graveservice AS (godkjenningsnr. 2016/2246).  

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 § 13-9. 

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: 

• Utførelse av veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 1 

 

I brev datert 10.03.2016 ble vedtak av 08.03.2016 påklaget ved Kim Kanten. Klagen er 

rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 05.01.2016 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 08.03.2016 avslo direktoratet søknaden.  

 

Følgende godkjenningsområde ble ikke innvilget: 

• Utførelse av veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 1 

 

Avslaget ble begrunnet med at foretaket ikke hadde nødvendig utdanningsnivå for 

tiltaksklasse 1, jf. forskrift 26. mars 2010 nr. 488 om byggesak per 1.1.2016 

(byggesaksforskriften, heretter SAK10) §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. Foretaket 

hadde dermed ikke dokumentert at det samlet hadde kvalifikasjoner som var tilpasset 

godkjenningsområdet det var søkt om i tiltaksklasse 2, jf. SAK10 § 11-1 andre ledd.  

 

Generelle opplysninger om foretaket 

Kjell Kanten Graveservice AS fikk sentral godkjenning første gang 06.11.2009. I perioden 

13.02.2013 –01.05.2016 hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdet 

utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 1.  
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Foretaket har 3 ansatte og ligger på Tjøme. Kjell Kanten er daglig leder. Han har utdanning 

som maskinfører. Foretaket har sin virksomhet innen grunnarbeid. 

 

Saksgang 

05.01.2016 Søknad 

08.03.2016 Vedtak om sentral godkjenning 

10.03.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretaks anførsler 

Foretaket ber i sin klage om å bli vurdert etter overgangsbestemmelsen i SAK10 § 20-3.  

Dette med bakgrunn i ulempen for foretaket at de ikke rakk å innrette seg etter 

regelendringene. Foretaket viser til at de har to ansatte som skal ta fagbrev fortløpende. 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 veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 1. 

 

I henhold til SAK10 § 11-1 skal foretaket i søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett 

«dokumentere at det har kvalifikasjoner som er tilpasset det omsøkte 

godkjenningsområdet». Videre skal det legges vekt på «en vurdering av om foretakets 

kvalifikasjoner med hensyn til utdanning og praksis fremstår som relevante for det omsøkte 

godkjenningsområdet» og foretakets «tilknytning til godkjenningsområdet», jf. SAK10 § 11-5. 

 

Utførelse av veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen utførelse av veg- 

og grunnarbeider i tiltaksklasse 1 er fagbrev som anleggsmaskinfører eller tilsvarende, jf. 

SAK10 § 11-3.  

 

Foretaket viser til ansatte som maskinfører og grunnarbeider. Utdanningskravet er dermed 

ikke oppfylt. 

 

Krav til praksis 

Foretaket ber om at direktoratet vurderer overgangsordningen i SAK10 § 20-3.  

 

Som det fremkommer av veilederen til bestemmelsen vil vurderingen av hvorvidt praksis i 

det enkelte tilfellet kan kompensere for manglende utdanningsnivå, være en konkret 

skjønnsmessig vurdering. Praksis kan kun kompensere for ett manglende utdanningsnivå. 

Praksis kan aldri kompensere for totalt fravær av formell utdanning 
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Foretaket har ikke dokumentert å ha ansatte med formell kompetanse og kan således ikke 

vurderes etter overgangsbestemmelsen. 

  

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Kjell Kanten Graveservice AS verken 

i søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige 

kvalifikasjoner til å få sentral godkjenning for godkjenningsområdet utførelse av veg- og 

grunnarbeider i tiltaksklasse 1. 

 

Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.» 

 

 

 

 

 

Sak 24/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

fra GJS DESIGN Geir Jan Storeide (godkjenningsnr. 2016/2289).  

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 § 13-9. 

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 arkitektur i tiltaksklasse 1 

 

I brev datert 10.03.2016 ble vedtak av 03.03.2016 påklaget ved Geir Jan Storeide. Klagen er 

rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  
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Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 10.12.2015 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

for ansvarsrett. 

 

I vedtak datert 03.03.2016 avslo direktoratet søknaden i sin helhet. Følgende 

godkjenningsområde ble ikke innvilget: 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 

 

Avslaget ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert nødvendig utdanningsnivå 

eller relevant utdanning, jf. forskrift 26. mars 2010 nr. 488 om byggesak før 1.1.2016 

(byggesaksforskriften, heretter SAK10) § 11-1 første ledd. Foretaket hadde dermed ikke 

dokumentert at det samlet hadde kvalifikasjoner som var tilpasset godkjenningsområdet, jf. 

SAK10 § 11-1. 

 

Generelle opplysninger om foretaket 

GJS DESIGN Geir Jan Storeide fikk sentral godkjenning første gang 13.03.2013. I perioden 

13.03.2013 –13.03.2016 hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdene 

prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1. 

 

Foretaket har 1 ansatt og ligger i Fiskå i Vanylven kommune. Geir Jan Storeide er daglig leder. 

Han har grunnkurs i tegning, form og farge. Foretaket har sin virksomhet innen design og 

reklametegning. Tegning og planlegging av nybygg, tilbygg på leiligheter, garasjer o.l. i følge 

Enhetsregisteret hvor foretaket er registrert med næringskoden 73.110 Reklamebyråer.  

 

Saksgang 

10.12.2015 Søknad 

03.03.2016 Vedtak om sentral godkjenning (Avslag) 

10.03.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 

 

Foretaks anførsler 

Foretakets klage inneholder to punkter. Det første er at tidligere gitt godkjenning innen 

prosjektering av arkitektur gir grunn til fornyelse, det henvises her til overgangsordning 

innført av Kommunal- og Moderniseringsdepartementet. Det vises her til at foretaket som 

søker fornyelse kan vurderes etter de mer lempelige kravene som gjalt før 1. januar 2016. 

Deres skjønn er at overgangsordningen er et verktøy for en mulighet til utvidelse av 

kompetanse frem til 2018. Det andre punktet er at foretaket har fundamental startutdanning 

i form av grunnkurs tegning, form og farge hvor man hadde faget konstruksjon og 

prosjektering med 5 poeng, i tillegg til 25 års praksis med prosjektering av bygg i tiltaksklasse 

1. Foretaket viser til oppdatert kunnskap til TEK07 og TEK10. Man ber om at direktoratet 

bruker kompetanseskjønn slik at foretaket kan få fornyet sin godkjenning. Det henvises for 

øvrig til klagen i sin helhet. 
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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 forskrift 26. mars 2010 nr. 488 om byggesak før 1.1.2016 (byggesaksforskriften, 

heretter SAK10) § 11-1 skal foretaket i søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett 

«dokumentere at det har samlede kvalifikasjoner som er tilpasset det omsøkte 

godkjenningsområdet». Videre skal det legges vekt på «en vurdering av om foretakets 

kvalifikasjoner med hensyn til utdanning og praksis fremstår som relevante for det omsøkte 

godkjenningsområdet» og foretakets «tilknytning til godkjenningsområdet», jf. 

byggesaksforskriften § 11-4 første og annet ledd. 

 

Ved vurderingen av om foretaket tilfredsstiller kravene til utdanning åpner direktoratets og 

klagenemndas praksis for at særlig kvalifiserende praksis i noen tilfeller kan kompensere for 

manglende utdanningsnivå. Det kreves da at foretaket kan vise til formell relevant utdanning 

som svarer til fagbrev-/svennebrevnivå, samt langvarig og solid praksis innenfor det 

godkjenningsområdet og den tiltaksklassen det søkes om. Dersom foretaket ikke har relevant 

utdanning for godkjenningsområdet vil praksis som hovedregel ikke kunne kompensere for 

dette.  

 

Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 

Krav til utdanning 

Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 

prosjekterende i tiltaksklasse 1 er utdanning som svarer til det som kreves for 

Mesterbrevsutdanning eller teknisk fagskole med fagplan for linjefag og minst 4 års praksis, 

jf. SAK10 § 11-1 og veiledningen til bestemmelsen slik den gir uttrykk for den sentrale 

godkjenningsordningens praksis for krav til utdanningsnivå. Relevant utdanning for dette 

godkjenningsområdet vil for eksempel være mesterbrev som tømrer eller teknisk fagskole 

med linjefag bygg. 

 

Foretaket har dokumentert å ha ansatte med grunnkurs i tegning, form og farge og kan 

dermed ikke vise til en utdanning i et slikt omfang. Kravet til utdanningsnivå er dermed ikke 

oppfylt. Direktoratet vurderer heller ikke denne utdanningen til å være tilstrekkelig relevant, 

selv om foretaket har dokumentert å ha hatt faget konstruksjon- og projektsjonstegning.  

 

For å kunne kompensere for manglende utdanningsnivå stilles det krav til at foretaket som et 

minimum har relevant fag-/svennebrev for godkjenningsområdet det søkes om. En 

godkjenning kan ikke gis til foretak som ikke har dokumentert et minimum av relevant 

fagutdanning. Det følger av dette at overgangsordningen heller ikke kan gjøres gjeldende, da 

det forutsetter at foretaket oppfyller minimumskravene. 

 

Fordi foretaket ikke har dokumentert nødvendig relevant utdanning gjør ikke direktoratet 

noen vurdering av foretakets praksis.  
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Foretaket har dermed ikke dokumentert at det samlet har kvalifikasjoner som er tilpasset 

godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1.  

 

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at GJS Design Geir Jan Storeide 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. 

 

Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.» 

 

 

 

 

 

Sak 25/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 

fra ALC AS (godkjenningsnr. 2016/2401). 

Foretaket har i e-post av 10.02.2017 trukket sin klage. Klagen er derfor ikke behandlet i 

møtet. 

 

 

 

 

 

Sak 26/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra Eimy Bygg 

og Kontroll AS (godkjenningsnr. 2016/2091).  

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 § 13-9. 
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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: 

• Overordnet ansvar for utførelse (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske 

installasjoner) i tiltaksklasse  1 

• Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 1 

Vedtaket  ble påklaget av foretaket ved Eilert Myran den 18.02.2016. Foretaket er 

klageberettiget, jf. forvaltningsloven (fvl) § 28,1. ledd. Klagen er fremsatt i rett tid, jf. fvl. § 

29. 

 

Bakgrunn 

Direktoratet for byggkvalitet mottok 12.12.2015 søknad om sentral godkjenning for 

ansvarsrett.  

I vedtak datert 18.02.2016 avslo direktoratet søknaden om sentral godkjenning for begge de 

omsøkte godkjenningsområdene.  

Begrunnelsen for begge avslagene var at det ikke var vist til referanseprosjekter som beskrev  

noen av godkjenningsområdene det var søkt om, jf. byggesaksforskriften (SAK10) § 13-5 med 

tilhørende veiledning.  Det ble samtidig opplyst at referanseprosjektene måtte inneholde en 

dekkende beskrivelse av selve prosjektet og en faglig redegjørelse for foretakets 

arbeidsoppgaver og rolle. Det ble presisert at en generell redegjørelse uten en beskrivelse av 

hvilken konket rolle foretaket hadde ikke er en tilstrekkelig dokumentasjon for sentral 

godkjenning. 

Det vises til vedtaket. 

 

Generelle opplysninger om foretaket  

Foretaket er et aksjeselskap som ble stiftet 27.11.2015 og registrert i Brønnøysundregistrene 

11.12.2015. Foretaket er hjemmehørende i  Oppdal  kommune i Sør-Trøndelag fylke. 

Næringskode er 71.121 byggteknisk konsulentvirksomhet. Under virksomhet/bransje er det 

oppført Bygg og anlegg.  

Foretaket har 1 ansatt, Eilert Myran. Myran har oppgitt at han har eksamen fra Drammen 

Tekniske fagskole fra 1972.  Han har i tillegg oppgitt å ha tatt bedriftslederskolen i perioden 

1990-1992 og nettbasert utdanning som takstmann i januar 2009. Det er ikke innsendt 

vitnemål for noen av utdannelsene.  Myran har tidligere jobbet bl.a. i Asker kommune og 

Statens byggtekniske etat, hovedsakelig med tilsynsvirksomhet. Myran har også ifølge sin CV 

vært ansatt i Selvaagbygg og Statens vegvesen. Hans arbeidsoppgaver er generelt beskrevet. 
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Det vises til den innsendte dokumentasjon. 

Foretaket har ikke hatt sentral godkjenning tidligere. 

 

Saksgang   

12.12.2015: Søknad 

18.02.2016: Vedtak om sentral godkjenning totalavslag 

08.03.2016: Vedtaket påklages av foretaket 

 

Foretakets anførsler 

Myran skriver i klagen at han har 40 års erfaring fra entreprenørvirksomhet. Han har nå  

startet egen virksomhet og  ønsker sentral godkjenning på bakgrunn av den erfaringen han 

har. Det innrømmes i klagen at hans bakgrunn ikke var tilstrekkelig synliggjort i søknaden. 

Myran har imidlertid sendt inn de samme momentene fra sin CV, men utdypet med noen 

kommentarer som han mener er relevant for de to omsøkte godkjenningsområdene. 

Det vises til klagen med vedlegg. 

Vurdering 

Direktoratet skal innledningsvis beklage den lange saksbehandlingstiden på klagesaker.  

Direktoratet har vurdert klageanførslene og funnet at klagen ikke kan føre frem for de 

påklagede godkjenningsområdene.  

Direktoratet gjør innledningsvis oppmerksom på at ifølge Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) pkt. 

10.8.1. må foretakets faglige ledelse  i søknad om sentral godkjenning vise at den behersker 

hele bredden av arbeidsoppgaver innen det godkjenningsområdet det søkes sentral  

godkjenning for. Den faglige bredden fremgår av omtalen av godkjenningsområdet i SAK10 § 

13-5, jf. den relevante bestemmelsen i kap 12. 

Det gjøres oppmerksom på at alle lov- og forskriftshenvisninger refererer seg til slik disse lød 

før 01.01.2016. 

 

Overordnet ansvar for utførelse (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske 

installasjoner) i tiltaksklasse 1 

Godkjenningsområdet er hjemlet i  plan- og bygningsloven (pbl). § 23-6 og 

byggesaksforskriften (SAK10) § 13-5.3. ledd  bokstav a , jf. SAK10 § 12-4 om utførendes 

ansvar. 

 

Godkjenningsområdet omfatter ansvar for komplett utførelse av alle relevante fagområder. 

Dette innebærer ansvar for koordinering av de utførende fagområder, uavhengig av om 

oppgavene utføres av egne ansatte eller innleide foretak. Godkjenningsområdet innebærer 
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også ansvar for grensesnittene mellom fagområdene. 

Der det benyttes underentreprenører, skal disse oppfylle system- og kvalifikasjonskrav som 

følger av byggesaksforskriften kap. 10 og 11. Plassering i tiltaksklasse vil avhenge av antall 

utførende foretak, koordineringsbehov og antall grensesnitt. Tiltaksklasse for de enkelte 

fagområder behøver ikke være avgjørende. 

 

I tiltaksklasse 1 omfatter godkjenningsområdet komplett utførelse av tiltak med liten 

vanskelighetsgrad, med få utførende fagområder som ligger i tiltaksklasse 1 og 2, hvor 

grensesnitt mellom fagområder er oversiktlig. 

 

Eksempler på overordnet ansvar for utførelse av bygninger i tiltaksklasse 1 kan være 

oppføring eller vesentlig endring av: 

 

• eneboliger, tomannsboliger, rekke- og kjedehus 

• små barnehager og arbeidsbygg inntil 2 etasjer, t.o.m. 500 m2 BRA 

• landbruksbygninger og lagerbygg t.o.m. 2000 m2 BRA 

• Infrastruktur som veier, vann-, avløps- og overvannsledninger (VA) for en liten 

gruppe av småhus eller små renseanlegg  eller vannforsyningsanlegg t.o.m. 200 

personekvivalenter (pe) 

• Utskiftning eller ombygging av eksisterende tekniske installasjoner t.o.m. 

tiltaksklasse 2, eller når tekniske installasjoner utføres som sideentreprise 

 

Nødvendig utdannelse 

Ifølge SAK10 § 11-1.1 ledd og veiledningen til denne slik denne uttrykker gjeldende 

forvaltningspraksis, er det nødvendig med utdanning på linje med svennebrev som tømrer. 

Fagskole innen bygg vil være relevant. Drammen Tekniske fagskole hvor Myran studerte 

hadde  imidlertid flere ulike fagtilbud i den tiden skolen eksisterte (1970-2002).  Da det ikke 

er innsendt vitnemål, kan ikke direktoratet med sikkerhet legge til grunn at Myran har en 

tilstrekkelig relevant fagkrets, selv om hans arbeidspraksis kan tale for dette.  Relevansen av 

den nettbaserte utdannelsen som takstmann er avhengig av at fagkretsen på tekniske 

fagskolen dokumenteres. Det fremgår videre av innsendt CV at  Myran har  en del ulike kurs. 

Direktoratet kan ikke se at disse har avgjørende relevans eller vekt. Direktoratet trenger 

imidlertid ikke ta endelig stilling til utdannelsen for å avgjøre klagen. I en eventuell ny søknad 

bør imidlertid utdannelsens faglig innhold dokumenteres. 

 

Referanseprosjektene 

Ifølge SAK10 § 11-1.1 ledd og veiledningen til denne slik denne uttrykker gjeldende 

forvaltningspraksis er det nødvendig med to års praksis med hele godkjenningsområdet, slik 

dette fremgår av SAK10 § 13-5.3. ledd bokstav a, jf. § 12-4.  
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Søknaden inneholder et referanseprosjekt. Det er fra 2011,  og dokumenterer ikke 

overordnet ansvar for utførelse med det faglige innhold godkjenningsområdet har, noe 

foretaket skal dekke i sin helhet, jf. sitatet fra Ot.prp. nr. 45 som er sitert ovenfor. 

Vedlagt søknaden var det en CV med oversikt over de forskjellige arbeidsgiverne Myran har 

hatt, og hvilke oppgaver han har utført. Disse referansene er av svært generell karakter. 

Noen av dem gjelder ulike former for tilsyn, noen gjelder kundeoppfølging mens det i andre i 

korthet beskrives at Myran har hatt ansvar for ulike prosjekter med oppfølging av disse.  

Ingen av de dokumentene som er innsendt dokumenterer overordnet ansvar for utførelse 

med det faglige innholdet dette godkjenningsområdet har. Det er for eksempel ikke 

dokumentert hvordan de ulike grensesnittene ble håndtert. En generell orientering om at 

Myran har hatt byggeledelse er ikke en tilstrekkelig dokumentasjon som kan legges til grunn 

for sentral godkjenning.  Dette står også i vedtaket om avslag. 

Vedlagt klagen lå den samme CV-en som i søknaden, men med noen utfyllende 

kommentarer.  Heller ikke disse kommentarene dokumenterer overordnet ansvar for 

utførelse med det faglige innhold godkjenningsområdet har etter SAK10 § 13-5.3. ledd 

bokstav a. 

Foretaket har  dermed ikke dokumentert  tilstrekkelig og relevant praksis for overordnet 

ansvar for utførelse i tiltaksklasse 1.  Foretaket har dermed heller ikke dokumentert at det 

har tilstrekkelig kvalifikasjoner for å få sentral godkjenning for dette godkjenningsområdet, jf. 

pbl. § 23-6, SAK 10 §§ 9-1.1. ledd, 11-1,1. ledd og §§ 11-4, 12-4 og 13-5,3.ledd bokstav a, jf. 

også pbl. § 22-1. 

 

Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 1 

Ifølge SAK10 § 14-1 skal kontrollerende foretak være en annen juridisk enhet enn det 

foretaket som utfører arbeid som kontrolleres. 

Foretaket kan derfor ikke ha kontrollfunksjon i tiltak der det også har en av funksjonene 

kontrollen omfatter. Den kontrollen foretaket har av egen prosjektering eller egen utførelse 

er egenkontroll. Praksis fra egenkontroll kan ikke tjene som referanseprosjekt for uavhengig 

kontroll. 

Foretak med sentral godkjenning for overordnet ansvar for uavhengig kontroll er kvalifisert 

for å kunne erklære ansvar for uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse av tiltak innen 

de fagområder foretaket selv besitter kompetanse og på fagområder der foretaket har 

kompetanse til å styre underleverandør av kontrolloppgaver. Dette skal fremgå av 

kvalitetssikringsrutinene til kontrollforetaket. 

Sentral godkjenning for overordnet ansvar gis til foretak som har erfaring med kontroll av 

prosjekterings- og utførelsesoppgaver av relevante fagområder og grenseflater. Det er også 

en forutsetning at foretaket har kvalifisert personell med relevant praksis fra prosjektering og 

prosjekteringsledelse, samt praksis fra utførelse/byggeledelse, og har rutiner for fagkontroll 
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og tverrfaglig kontroll, slik at kontrollen utføres på en hensiktsmessig måte og i nødvendig 

omfang. 

Overordnet ansvar for kontroll omfatter helhetlig og tverrfaglig kontroll av både 

prosjektering og utførelse i tråd med de krav som stilles til gjennomføring av kontroll etter §§ 

14-6 og 14-7, særlig tredje og fjerde ledd. Godkjenningsområdet er aktuelt der kommunen 

ilegger kontroll etter §§ 14-2 og 14-3. Godkjenningsområdet bygger på de samme prinsipper 

som de andre "bygg komplett" godkjenningene (andre ledd bokstav a og tredje ledd bokstav 

a), og kan beskrives som "kontroll komplett". Godkjenning for overordnet ansvar forutsetter 

en særlig god prosess og systemforståelse. Ansvarsrett for kontroll forutsetter kompetanse til 

å kontrollere både prosjektering og utførelse. 

Nødvendig utdannelse 

Ifølge SAK10 § 11-1.1 ledd og veiledningen til denne slik denne uttrykker gjeldende 

forvaltningspraksis, er det nødvendig med utdanning på linje med mesterbrev som tømrer 

eller fagskole bygg. Det vises til gjennomgangen av Myrans utdannelse ovenfor. 

 

 

 

Referanseprosjektene 

Ifølge veiledningen til SAK10 § 11-1 slik denne uttrykker gjeldende forvaltningspraksis, er det 

nødvendig med dokumentasjon på at foretaket har 4 års erfaring med hele 

godkjenningsområdet slik dette fremgår av veiledningen til SAK10 § 13-5.3 ledd bokstav a, jf 

§ 12-5. 

 

Søknaden inneholdt et referanseprosjekt, det er fra 2011.  Det er kun beskrevet at det dreier 

seg om oppfølgning av underentreprenører i prosjektgjennomføringen, og dokumenterer 

ikke overordnet ansvar for kontroll.  Det er således ikke dokumentert at det er foretatt noen 

helhetlig og gjennomgående kontroll av både prosjekteringen og utførelsen.  Det er heller 

ikke dokumentert at det prosjektet som er oppført som referanseprosjekt for uavhengig 

kontroll er et annet tiltak en det som var benyttet for overordnet ansvar for utførelse.  

 

Vedlagt søknaden lå  det som nevnt i ovenfor en CV med oversikt over ulike 

arbeidserfaringer. De oppgavene Myran har hatt i forbindelse med ulike tilsynsoppgaver 

bl. a. i en kommune og i relasjon til stedlige tilsyn da han jobbet i direktoratet, omfatter ikke 

uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse. De er  derfor ikke faglig dekkende for dette 

godkjenningsområdet.  Det vises her til omtalen av godkjenningsområdets faglige innhold, 

som foretak som søker sentral godkjenning skal dokumentere at det behersker. 

 

Vedlagt klagen lå den samme CV-en som var vedlagt søknaden, men med noen utfyllende 

kommentarer.  Det fremgår der at Myran mener at hans ansvar for styringssystem og 

kvalitetsoppfølgning da han jobbet hos Selvaagbygg i Oslo er relevant for uavhengig kontroll. 

Direktoratet kan ikke se at dette er tilfellet, da vurderingen av styringssystem består av andre 

https://dibk.no/byggeregler/sak/4/14/14-2/
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vurderinger enn en uavhengig  overordnet kontroll, jf. bl.a. kommentaren ovenfor.  Myran 

opplyser at han har hatt ansvaret for ”kvalitetsoppfølgning”  hos Selvaagbygg. Hva som ligger 

i dette i denne sammenheng er uklart, men det dekker uansett ikke uavhengig kontroll, blant 

annet fordi det ved en slik oppfølgning er tale om egenkontroll. Den typen kontroll kan ikke 

brukes som referanseprosjekter for uavhengig kontroll. 

 

Myran skriver i forbindelse med at han i perioden 2005-2008 hadde vært Selvaags 

representant i byggekostnadsprogrammet  og i den sammenheng hatt ansvaret for at 

prosjekteringen fulgte de pålagte krav og at utførelsen ble i henhold til prosjekterte 

løsninger. 

 

Heller ikke  disse arbeidsoppgavene er relevante for det omsøkte godkjenningsområdet. For 

det første dreier det seg om intern egenkontroll i Selvaagbygg Oslo, og for det andre er selve 

kontrollfunksjonen i seg selv for dårlig beskrevet.  De samme forholdene gjør seg gjeldende i 

forhold til det Myran skriver om at han har hatt ansvaret for fremdrift, økonomiske forhold 

og kvalitetssikring overfor kundene.   

 

De øvrige momentene Myran anfører i klagen har de samme manglene i forhold til det å 

dekke relevant og tilstrekkelig erfaring fra dette godkjenningsområdet. 

 

Foretaket har  ikke dokumentert  tilstrekkelig praksis for overordnet ansvar for kontroll i 

tiltaksklasse 1.  Foretaket har dermed heller ikke dokumentert at det har tilstrekkelig 

kvalifikasjoner for å få sentral godkjenning for dette godkjenningsområdet, jf. pbl. § 23-7, 

SAK 10 §§ 9-1.1. ledd, 11-1,1. ledd og §§ 11-4, 12-5 og 13-5,5.ledd bokstav a, jf. også pbl. § 

22-1. 

  

Konklusjon 

Direktoratet  for byggkvalitet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge for: 

• Overordnet ansvar for utførelse (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske 

installasjoner) i tiltaksklasse  1 

• Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 1.» 

 

Klager har i e-post 13.02.2017 sendt inn kommentarer til direktoratets saksfremlegg i den 
aktuelle saken. Klagenemnda har tatt hensyn til disse i vurderingen, men kan ikke se at de 
har avgjørende betydning for resultatet i saken.  

 

 

Sak 27/17 Eventuelt 

Neste møte i klagenemnda er 16. mars 2017. 


	Sak 2/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning fra Byggmester Kjell Ove Gare AS (godkjenningsnr. 2016/192).
	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 § 13-9.
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	24.10.2016 Tilbakemelding mottatt fra foretaket
	Foretaks anførsler
	Vurdering
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	Krav til praksis
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.»
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	Vedtak:
	Klagen tas ikke til følge.
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	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.
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	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretaks anførsler
	Vurdering
	Krav til praksis
	Overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 3
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.»
	Sak 8/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning fra Ivan & Kjetil Rør AS (godkjenningsnr. 2016/1319).
	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 § 13-9.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:
	Sak 9/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra Sigurd Opheim AS (godkjenningsnr. 2016/1374).
	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 § 13-9.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:

	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretaks anførsler
	Vurdering
	Prosjektering av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2
	Krav til praksis
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.»
	Sak 10/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra Byggmester Kompaniet Oslo AS (godkjenningsnr. 2016/1364).
	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 § 13-9.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:

	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretaks anførsler
	Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2
	Prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 3
	Samlet vurdering for utførelse av  grunnarbeid og landskapsutforming, plasstøpte betongkonstruksjoner, tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner, murarbeid, montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner, montering av glasskonstruksjoner...
	Uavhengig kontroll av bygningsfysikk i tiltaksklasse 2

	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.»
	Sak 11/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om endring av sentral godkjenning fra Insenti AS (godkjenningsnr. 2016/1494).
	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 § 13-9.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:
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	Generelle opplysninger om foretaket
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	Krav til praksis
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.»
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	Finn N. Bangsund erklærte seg inhabil og deltok ikke ved behandlingen av saken.
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	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.
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	Finn N. Bangsund erklærte seg inhabil og deltok ikke ved behandlingen av saken.
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	Vedtak:
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	Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-9.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:
	Sak 14/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra AB Park og Veivedlikehold DA (godkjenningsnr. 2016/1708).
	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.
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	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Foretaks anførsler
	Vurdering
	Utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 1
	Krav til praksis
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.»
	Sak 15/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra Isoreflect Energy Products AS (godkjenningsnr. 2016/1736).
	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 § 13-9.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:
	«Klagen gjelder

	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretaks anførsler
	Vurdering
	Overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 1
	Krav til praksis
	Krav til praksis
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.»
	Sak 16/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning fra Arkitektkontoret Kjersti Thoen (godkjenningsnr. 2016/1797).
	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 § 13-9.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:
	«Klagen gjelder
	Sak 17/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra MB Air Sea AS (godkjenningsnr. 2016/1823).
	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 § 13-9.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:
	«Klagen gjelder

	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretaks anførsler
	Vurdering
	Utførelse av landskapsutforming i tiltaksklasse 1
	Krav til praksis
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.»
	Sak 18/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning fra Hoff Helge (godkjenningsnr. 2016/1966).
	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 § 13-9.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:
	«Klagen gjelder

	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretaks anførsler
	Vurdering
	Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1
	Krav til praksis
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.»
	Sak 19/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra Nilsens Serviceteam Jobb og Fritid (nå NST Agenturer (Nilsen Serviceteam) godkjenningsnr. 2016/1967).
	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 § 13-9.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:
	«Klagen gjelder

	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretaks anførsler
	Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2
	Krav til praksis
	Søkerfunksjonen i tiltaksklasse 2 omfatter søknader med noe kompleksitet, der koordineringsbehovet for prosjektering, utførelse eller kontroll er krevende. Eksempelvis vil dette omfatte flertrinnssøknader der ansvarsforholdene i tiltaket er oppsplitte...
	Krav til praksis
	Krav til praksis
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.»
	Sak 20/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra William Telemark AS (godkjenningsnr. 2016/1440).
	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 § 13-9.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:
	«Klagen gjelder

	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretaks anførsler
	Vurdering
	Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.»
	Sak 21/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning fra Bærum Byggmontering AS (godkjenningsnr. 2016/2419).
	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 § 13-9.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:
	«Klagen gjelder

	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretaks anførsler
	Vurdering
	Krav til praksis
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.»
	Sak 22/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra Stig Kjetil Heitmann (godkjenningsnr. 2016/2229).
	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 § 13-9.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:
	«Klagen gjelder

	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretaks anførsler
	Vurdering
	Utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 1
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.»
	Sak 23/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning fra Kjell Kanten Graveservice AS (godkjenningsnr. 2016/2246).
	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 § 13-9.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:
	«Klagen gjelder

	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretaks anførsler
	Vurdering
	Utførelse av veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 1
	Krav til praksis
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.»
	Sak 24/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning fra GJS DESIGN Geir Jan Storeide (godkjenningsnr. 2016/2289).
	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 § 13-9.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:
	«Klagen gjelder

	Bakgrunn
	Generelle opplysninger om foretaket
	Saksgang
	Foretaks anførsler
	Vurdering
	Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1
	Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge.»
	Sak 25/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning fra ALC AS (godkjenningsnr. 2016/2401).
	Foretaket har i e-post av 10.02.2017 trukket sin klage. Klagen er derfor ikke behandlet i møtet.
	Sak 26/17 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra Eimy Bygg og Kontroll AS (godkjenningsnr. 2016/2091).
	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 § 13-9.
	Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:
	«Klagen gjelder
	Neste møte i klagenemnda er 16. mars 2017.


