
 
 
 
 
 

MØTEPROTOKOLL 

Side 1 

 
Sak 1/18 Protokoll fra klagenemndas møte 12. desember 2017 
 
Protokollen godkjent uten merknader. 
 
Sak 2/18 Oversendelse av sak for mulig omgjøring når det gjelder endelig vedtak på 

søknad om sentral godkjenning fra Tind1 AS (godkjenningsnr. 2016/6719) 

Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle 
nye sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34. Klagenemnda kan 
omgjøre vedtak uten at det er påklaget dersom endringen ikke er til skade for noen som 
vedtaket retter seg mot eller direkte tilgodeser, jf. fvl. § 35 bokstav a. 

Vedtak: 

Klagenemndas vedtak av 31.05.2017 omgjøres. 

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10.  

Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratets innstilling. Det 
hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:  

Fra møte:  1/18– Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for 
ansvarsrett 

Dato/tid: 08.02.2018 kl. 09.30 til kl. 15.30 
Sted: Gardermoen 
Deltakere: Torild Engh, Hossam Gadalla, Tone Cecilie Frønsdal,  Tore Hvidsand,  

Trygve Eriksen, Jan Ørnevik og Heidi Marhaug Sauar 
Fra DiBK: Guro Karlsen Roland og Tone Kampelien 

Sekretariatet:                   Pål W. Hilstad-Ellingsen 
Møteleder: Torild Engh 
Referent: Pål W. Hilstad-Ellingsen 
Referat også til: Klagenemndas medlemmer og varamedlemmer 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

 

 



 

Side 2 

«Klagen gjelder 

Direktoratet har etter 01.10.2017 justert sin praksis når det gjelder tolkningen av begrepet 
gjennomføringsevne. I denne forbindelse blir behandlede saker fra perioden 01.01.2016 – 
01.10.2017 gjennomgått og vurdert på nytt. Saker som tidligere er stadfestet av 
Klagenemnda for sentral godkjenning vil bli gjennomgått på nytt av direktoratet og fremlagt 
nemnda for ny vurdering. Det er kun godkjenningsområder som er begrunnet i manglende 
gjennomføringsevne som er gjenstand for ny behandling.  

 
Bakgrunn 
I brev datert 16.08.2016 ble vedtak av 16.08.2016 påklaget av foretaket ved Vidar Mork. 
Klagen ble behandlet av klagenemnda 31.05.2017, hvor det ble fattet endelig vedtak om 
avslag på følgende godkjenningsområde: 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1.  

 
Begrunnelsen for avslaget var at foretaket ikke hadde dokumentert nødvendig 
gjennomføringsevne i form av relevante fag-/svennebrev for utførelse.  
 
Ved søknad om sentral godkjenning må foretaket dokumentere at det har en organisasjon 
med gjennomføringsevne for oppgaver som er omfattet av godkjenningsområdet og oppfylle 
forskriftens krav til kvalitetssikringsrutiner og kvalifikasjoner, jf. byggesaksforskriften (SAK10) 
§§ 9-1. Det har derfor vært direktoratets fortolkning og praksis å kreve at foretakene for de 
utførende godkjenningsområdene må dokumentere relevante fag-/svennebrev eller 
mesterbrev i tillegg til relevant utdanning på høgskolenivå. Etter at godkjenningsområdene 
for overordnet ansvar ble tatt ut av SAK10 i 2016, ble kravet til gjennomføringsevne mer 
tydelig.  
 
Direktoratet har imidlertid i arbeidet med endringer av kvalifikasjonskravene blitt 
oppmerksomme på at vår saksbehandling på dette feltet har vært for streng. Direktoratet 
endrer derfor sin saksbehandling fra 1.10.2017, slik at det ikke lenger vil være krav om å 
dokumentere relevante fag-/svennebrev i tillegg til relevant utdanning på høgskolenivå. 
Dette innebærer konkret at faglig ledelse med utdanning på høgskolenivå vil kunne 
kvalifisere for sentral godkjenning for utførende godkjenningsområder opp til tiltaksklasse 3, 
forutsatt at øvrige vilkår i SAK10 er oppfylt. 
 
Saksgang 
02.07.2016 Søknad 
16.08.2016 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 
16.08.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 
31.05.2017 Klagenemnda gjør endelig vedtak 



 

Side 3 

21.12.2017 – 22.01.2018 E-postkorrespondanse mellom DiBK og Tind1 AS vedrørende ny 
vurdering av klagesak 
 
Vurdering 
I henhold til 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 vurderes 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. 
 
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- eller svenneprøve i henhold til læreplaner fastsatt med 
hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa, eller 
tilsvarende, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning.  
 
Foretaket har dokumentert at daglig leder er utdannet ingeniør med linjefag bygg fra 1991. 
Direktoratet finner at dette er relevant utdanning for faglig ledelse av arbeider som omfattes 
av godkjenningsområdet.  
 
Kravet til utdanning er dermed 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, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav g og tilhørende veiledning.  
 
Tiltaksklasse 1 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. 
 
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 
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• supplerende tømrerarbeider som for eksempel montering av ikke bærende vegger i 
store bygg 

 
For funksjonen ansvarlig utførende i tiltaksklasse 1 må foretaket dokumentere minst 2 års 
relevant praksis, jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning.  
 
Foretaket har i søknaden vist til ett referanseprosjekt for utførelse av tømrerarbeider og 
montering av trekonstruksjoner. Prosjektet er fra 2016 og gjaldt oppføring av en vertikaldelt 
tomannsbolig.  Foretaket viser til arbeider med bjelkelag, vegger og takkonstruksjon. 
Direktoratet finner at prosjektet dokumenterer relevante arbeider med 
godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1. 
 
I forbindelse med den nye vurderingen av klagesaken etterspurte direktoratet i brev av 
21.12.2017 flere referanseprosjekter for å dekke kravet til praksislengde. Foretaket sendte 
inn en oversikt over fem referanseprosjekter fra perioden 2009 – 2015, hvor det fremgår at 
foretaket blant annet utførte tømrerarbeider ved nye eneboliger, en tomannsbolig og et 
tilbygg/rehabilitering. Foretaket har i tillegg sendt inn en nærmere redegjørelse for hvilke 
tømrerarbeider det utførte i prosjektene og viser blant annet til oppsetting av bærevegger i 
tre og leca samt elementvegger, støping, utlegging av bjelkelag inkludert limtre/ståldragere, 
oppsetting av yttervegger, montering av takkonstruksjoner, isolering, innvendige arbeider 
med gips, panel, våtromsplater, parkett og trapper. Direktoratet finner at prosjektene 
dokumenterer relevante arbeider med godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1, samt at 
foretaket har dokumentert en tilstrekkelig bredde med de arbeidsoppgavene som omfattes 
av godkjenningsområdet.  
 
Kravet til praksis er etter dette oppfylt. 
 
Foretaket har dermed dokumentert at det har kvalifikasjoner som er tilpasset 
godkjenningsområdet utførelse av tømrerarbeider og montering av trekonstruksjoner i 
tiltaksklasse 1, jf. SAK10 § 11-1 andre ledd. 
 
» 
 
Sak 3/18 Oversendelse av sak for mulig omgjøring når det gjelder endelig vedtak på 

søknad om sentral godkjenning fra Ing. Arne Myran (godkjenningsnr. 
2016/5108) 

Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle 
nye sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34. Klagenemnda kan 
omgjøre vedtak uten at det er påklaget dersom endringen ikke er til skade for noen som 
vedtaket retter seg mot eller direkte tilgodeser, jf. fvl. § 35 bokstav a. 

Vedtak: 
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Klagenemndas vedtak av 26.04.2017 omgjøres. 

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10.  

Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratets innstilling. Det 
hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:  

«Klagen gjelder 

Direktoratet har etter 01.10.2017 justert sin praksis når det gjelder tolkningen av begrepet 
gjennomføringsevne. I denne forbindelse blir behandlede saker fra perioden 01.01.2016 – 
01.10.2017 gjennomgått og vurdert på nytt. Saker som tidligere er stadfestet av 
Klagenemnda for sentral godkjenning vil bli gjennomgått på nytt av direktoratet og fremlagt 
nemnda for ny vurdering. Det er kun godkjenningsområder som er begrunnet i manglende 
gjennomføringsevne som er gjenstand for ny behandling.  
 
Bakgrunn 
I brev datert 16.06.2016 ble vedtak av 19.05.2016 påklaget av foretaket ved Arne Myran. 
Klagen ble behandlet av Klagenemnda for sentral godkjenning 26.04.2017, hvor det ble fattet 
endelig vedtak om avslag på følgende godkjenningsområde: 

• Utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2  
 
Begrunnelsen for avslaget var at foretaket ikke hadde dokumentert nødvendig 
gjennomføringsevne i form av relevante fag-/svennebrev for utførelse.  
 
Ved søknad om sentral godkjenning må foretaket dokumentere at det har en organisasjon 
med gjennomføringsevne for oppgaver som er omfattet av godkjenningsområdet og oppfylle 
forskriftens krav til kvalitetssikringsrutiner og kvalifikasjoner, jf. byggesaksforskriften (SAK10) 
§§ 9-1. Det har derfor vært direktoratets fortolkning og praksis å kreve at foretakene for de 
utførende godkjenningsområdene må dokumentere relevante fag-/svennebrev eller 
mesterbrev i tillegg til relevant utdanning på høgskolenivå. Etter at godkjenningsområdene 
for overordnet ansvar ble tatt ut av SAK10 i 2016, ble kravet til gjennomføringsevne mer 
tydelig.  
 
Direktoratet har imidlertid i arbeidet med endringer av kvalifikasjonskravene blitt 
oppmerksomme på at vår saksbehandling på dette feltet har vært for streng. Direktoratet 
endrer derfor sin saksbehandling fra 1.10.2017, slik at det ikke lenger vil være krav om å 
dokumentere relevante fag-/svennebrev i tillegg til relevant utdanning på høgskolenivå. 
Dette innebærer konkret at faglig ledelse med utdanning på høgskolenivå vil kunne 
kvalifisere for sentral godkjenning for utførende godkjenningsområder opp til tiltaksklasse 3, 
forutsatt at øvrige vilkår i SAK10 er oppfylt. 
 
Saksgang 
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17.03.2016 Søknad 
19.05.2016 Vedtak om sentral godkjenning (delvis avslag) 
08.06.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 
26.04.2017 Klagenemnda fatter endelig vedtak 
 
Vurdering 
I henhold til 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 vurderes 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. 
 
Utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2 
Krav til utdanning 
Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for utførelse av ventilasjon- og 
klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2 er mesterbrev eller fagskole (teknisk fagskole med 120 
studiepoeng), eller tilsvarende, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. Relevant 
utdanning for dette godkjenningsområdet vil for eksempel være mesterbrev som rørlegger 
eller fagskole innenfor VVS. 
 
Foretakets daglige leder et utdannet ingeniør ved NKI’s tekniske skole, VVS-teknisk linje fra 
1974. Direktoratet finner at dette er relevant utdanning for faglig ledelse av arbeider som 
omfattes av godkjenningsområdet.  
 
Kravet til utdanning er dermed oppfylt.  
 
Krav til praksis 
Godkjenningsområdet omfatter utførelse av ny eller vesentlig endring av en eller flere 
eksisterende installasjoner med middels kompleksitet eller med middels konsekvenser ved 
feil for inneklima eller brannsikkerhet. 

Godkjenningsområdet omfatter ventilasjonsanlegg som betjener to eller flere brannceller og 
uten sentralstyring, inntil 25 000 m3/h, mindre ventilasjonsanlegg med sentralstyring i en 
branncelle, og røykventilasjonsanlegg i brannklasse 2. Området omfatter også installasjon av 
komplett klimainstallasjon, samt innregulering, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav r og 
tilhørende veiledning.  

I søknaden har foretaket vist til fire referanseprosjekter. I det første prosjektet stod foretaket 
ansvarlig for utførelsen av ventilasjon- og klimainstallasjoner i forbindelse med oppføringen 
av en Rema 1000 butikk. Arbeidet omfattet installasjon av ventilasjonsaggregat med 
integrert klimakjøling med tilhørende kanalnett, ventilasjonsanlegg for kontorer og sosiale 
rom, og montering av 2 stk varmepumpeanlegg. Total luftmengde var på 15 000 m3/h. 
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Det andre prosjektet omfattet montering av ventilasjonsaggregat med tilhørende kanalnett 
for bakeridel, montering av isvannsanlegg for klimakjøling bakeriaggregat, installasjon av 
ventilasjonsaggregat med kanalnett for kontorer, butikk og sosiale rom. Totalt behandlet 
luftmengde per time var på 11 000 kubikkmeter. 
 
Det tredje prosjektet omfattet installasjon av ventilasjonsaggregater med integrert 
klimakjøling med tilhørende kanalnett, installasjon av avtrekksanlegg på laboratorier, 
etablert kjølerom med kuldeteknisk utstyr og installasjon av kjøleanlegg på inkubasjons rom. 
Totalt behandlet luftmengde per time var 24 000 kubikkmeter. 
 
Det siste prosjektet omfattet installasjon av ventilasjonsaggregat med tilhørende kanalnett 
(VAV), installasjon av kjøleanlegg for datarom, samt etablering av kjølerom med kuldeteknisk 
utstyr. Totalt behandlet luftmengde var på 14 000 kubikkmeter per time. 
 
Direktoratet finner at praksisen foretaket har vist til er godt beskrevet og at den viser 
tilstrekkelig erfaring med tiltaksklasse 2. Kravet til praksis er etter dette oppfylt. 
 
Foretaket har dermed dokumentert at det har kvalifikasjoner som er tilpasset 
godkjenningsområdet utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 2, jf. 
SAK10 § 11-1 andre ledd 
 
» 
 
 
Sak 4/18 Oversendelse av sak for mulig omgjøring når det gjelder endelig vedtak på 

søknad om sentral godkjenning fra Taksmidja AS (godkjenningsnr. 
2016/4103) 

Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle 
nye sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34. Klagenemnda kan 
omgjøre vedtak uten at det er påklaget dersom endringen ikke er til skade for noen som 
vedtaket retter seg mot eller direkte tilgodeser, jf. fvl. § 35 bokstav a. 

Vedtak: 

Klagenemndas vedtak av 31.05.2017 omgjøres. 

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10.  

Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratets innstilling. Det 
hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:  

«Klagen gjelder 
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Direktoratet har etter 01.10.2017 justert sin praksis når det gjelder tolkningen av begrepet 
gjennomføringsevne. I denne forbindelse blir behandlede saker fra perioden 01.01.2016 – 
01.10.2017 gjennomgått og vurdert på nytt. Saker som tidligere er stadfestet av nemnda vil 
bli gjennomgått på nytt av direktoratet og fremlagt Klagenemnda for sentral godkjenning for 
ny vurdering.  

 
Det er kun de godkjenningsområder som er begrunnet i manglende gjennomføringsevne som 
er gjenstand for ny behandling. 
 
Bakgrunn 
Foretaket klaget i brev datert 27.04.2016 på vedtak av 18.04.2016. Klagen ble behandlet av 
klagenemnda 31.05.2017 og det ble fattet endelig vedtak om avslag på utførelse av 
taktekkingsarbeid i tiltaksklasse 1. 
 
Begrunnelsen for avslaget var at foretaket ikke hadde dokumentert nødvendig 
gjennomføringsevne i form av relevante fagbrev for utførelse. 
 
Ved søknad om sentral godkjenning må foretaket dokumentere at det har en organisasjon 
med gjennomføringsevne for oppgaver som er omfattet av godkjenningsområdet og oppfylle 
forskriftens krav til kvalitetssikringsrutiner og kvalifikasjoner, jf. byggesaksforskriften 
(heretter SAK10) §§ 9-1. Det har derfor vært direktoratets fortolkning og praksis å kreve at 
foretakene for de utførende godkjenningsområdene må dokumentere relevante fag-
/svennebrev eller mesterbrev i tillegg til relevant utdanning på høgskolenivå. Etter at 
godkjenningsområdene for overordnet ansvar ble tatt ut av SAK10 i 2016, ble kravet til 
gjennomføringsevne mer tydelig.  
 
Direktoratet har imidlertid i arbeidet med endringer av kvalifikasjonskravene blitt 
oppmerksomme på at vår saksbehandling på dette feltet har vært for streng. Direktoratet 
endrer derfor sin saksbehandling fra 1.10.2017, slik at det ikke lenger vil være krav om å 
dokumentere relevante fag-/svennebrev i tillegg til relevant utdanning på høgskolenivå. 
Dette innebærer konkret at faglig ledelse med relevant utdanning på høgskolenivå vil kunne 
kvalifisere for sentral godkjenning for utførende godkjenningsområder opp til tiltaksklasse 3, 
forutsatt at øvrige vilkår i SAK10 er oppfylt.  
 
Saksgang 
18.02.2016 Søknad 
18.04.2016 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 
27.04.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 
31.05.2017 Klagenemnda gjør endelig vedtak 
19.01.2018 Direktoratet gjør en ny vurdering av klagesaken 
 
Vurdering 
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I henhold til 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 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 taktekkingsarbeid i tiltaksklasse 1 
Krav til utdanning 
Utdanningskravet for ansvarlig utførende i tiltaksklasse 1 er fag-/svennebrev og minst 2 års 
praksis, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3. Foretaket har dokumentert å ha ansatt Hallgrimur 
Axelsson med utdanning som sivilingeniør innen bygg fra 1973. Direktoratet vurderer denne 
utdanningen til å være relevant for godkjenningsområdet. Kravet til utdanning er dermed 
oppfylt. 
 
Krav til praksis 
Fagområdet omfatter taktekkingsarbeid inkludert tilhørende beslagarbeider uavhengig av 
taktekkingsmaterialer. Fagområdet omfatter ansvar for bygningsfysiske forhold som tetthet, 
fukt, varmeisolasjon, samt brannsikring og utførelse av nødvendig fall. Montering av beslag 
og lignende inngår i fagområdet. 
 
Godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1 omfatter taktekkingsarbeider med liten 
vanskelighetsgrad. Eksempler på taktekkingsarbeider i tiltaksklasse 1 kan være: 

• arbeider på enkle tradisjonelle takformer (saltak, pulttak med og uten takoppbygg), 
inntil 200 m2, 

• uisolerte tak, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav k og tilhørende veiledning. 
 
Foretaket hadde i søknad om sentral godkjenning sendt inn fire referanseprosjekter. Det 
første omhandlet en fabrikkbygning på Island hvor Axelsson har hatt prosjektledelsen ved 
bygging av fabrikk fra begynnelse til ferdigstillelse.  
 
Det andre prosjektet var et kjøpesenter på Svalbard fra 2015 hvor Taksmidja AS har utført 
taktekkingsarbeid, dette omfattet 7 flate tak i følge opplysningene i søknaden.  
 
Det tredje prosjektet var 2 boligblokker i Storsteinnes fra 2015, hvor det ble utført taktekking 
med Protans tekkesystem.   
 
Det fjerde prosjektet var et nybygg, men det er ikke oppgitt hvilken type bygg eller når dette 
ble utført.  
 
Direktoratets vurdering var at prosjektene kunne være relevante, men de dekket ikke 
nødvendig praksistid på minst 2 år. I forbindelse med gjennomgangen av saken, ble det 
derfor sendt brev datert 20.12.2017 for å etterspørre ytterligere prosjekter som dekket 
nødvendig praksistid.  
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I tilleggsdokumentasjon mottatt 14.01.2018 viser foretaket til ytterligere to 
referanseprosjekter for taktekking fra 2017.  
Dette dreier seg om et industribygg for Haplast AS i Lyngen kommune hvor Taksmidja AS har 
stått for omtekking av tak. I tillegg er det et prosjekt fra Breiviklia utført for Statsbygg, men 
her er det ikke oppgitt adresse til tiltaket.  
 
Selv om det siste prosjektet mangler adresse, finner direktoratet at disse 
referanseprosjektene er relevante for godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1. Foretaket har 
dermed dokumentert nødvendig praksistid på minst 2 år, jf. SAK10 § 11-3.  
 
Foretaket har dermed dokumentert at det har kvalifikasjoner som er tilpasset 
godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1 andre ledd. 
 
» 
 
Sak 5/18 Oversendelse av sak for mulig omgjøring når det gjelder endelig vedtak på 

søknad om sentral godkjenning fra EFA Transport AS (godkjenningsnr. 
2016/3174) 

Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle 
nye sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34. Klagenemnda kan 
omgjøre vedtak uten at det er påklaget dersom endringen ikke er til skade for noen som 
vedtaket retter seg mot eller direkte tilgodeser, jf. fvl. § 35 bokstav a. 

Vedtak: 

Klagenemndas vedtak av 26.04.2017 omgjøres. 

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10.  

Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratets innstilling. Det 
hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:  

«Klagen gjelder 

Direktoratet har etter 01.10.2017 justert sin praksis når det gjelder tolkningen av begrepet 
gjennomføringsevne. I denne forbindelse blir behandlede saker fra perioden 01.01.2016 – 
01.10.2017 gjennomgått og vurdert på nytt. Saker som tidligere er stadfestet av nemnda vil 
bli gjennomgått på nytt av direktoratet og fremlagt Klagenemnda for sentral godkjenning for 
ny vurdering. 
 
Bakgrunn 
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I brev datert 06.04.2016 ble direktoratets vedtak av 29.03.2016 påklaget ved Arild Slydal. 
Klagen ble behandlet i klagenemnda i møte 26.04.2017. Det ble her fattet endelig vedtak om 
opprettholdelse av avslag for godkjenningsområdene utførelse av veg- og grunnarbeider i 
tiltaksklasse 2 og utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 2.  
 
Begrunnelsen for direktoratets opprettholdelse av avslag i saksfremlegget til klagenemnda 
var at foretaket ikke hadde dokumentert nødvendig gjennomføringsevne i form av relevante 
fagbrev for utførelse. Klagenemnda for sentral godkjenning stadfestet direktoratets avslag.  
 
For ytterligere informasjon om sakens bakgrunn vises det til direktoratets opprinnelige 
saksfremlegg til klagenemnda av 30.11.2017 (Saksnr. 230/17). Se vedlegg 1. 
Ved søknad om sentral godkjenning må foretaket dokumentere at det har en organisasjon 
med gjennomføringsevne for oppgaver som er omfattet av godkjenningsområdet og oppfylle 
forskriftens krav til kvalitetssikringsrutiner og kvalifikasjoner, jf. byggesaksforskriften 
(heretter SAK10) §§ 9-1. Det har derfor vært direktoratets fortolkning og praksis å kreve at 
foretakene for de utførende 
godkjenningsområdene må dokumentere relevante fag-/svennebrev eller mesterbrev i tillegg 
til relevant utdanning på høgskolenivå. Etter at godkjenningsområdene for overordnet ansvar 
ble tatt ut av byggesaksforskriften i 2016, ble kravet til gjennomføringsevne mer tydelig. 
 
Direktoratet har imidlertid i arbeidet med endringer av kvalifikasjonskravene blitt 
oppmerksomme på at vår saksbehandling på dette feltet har vært for streng. Direktoratet 
endrer derfor sin saksbehandling fra 1.10.2017, slik at det ikke lenger vil være krav om å 
dokumentere relevante fag-/svennebrev i tillegg til relevant utdanning på høgskolenivå. 
Dette innebærer konkret at faglig ledelse med relevant utdanning på høgskolenivå vil kunne 
kvalifisere for sentral godkjenning for utførende godkjenningsområder opp til tiltaksklasse 3, 
forutsatt at øvrige vilkår i byggesaksforskriften er oppfylt. 
 
Saksgang 
27.01.2016 Søknad 
29.03.2016 Vedtak om sentral godkjenning (Totalavslag) 
11.04.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 
26.04.2017 Klagenemnda fatter endelig vedtak 
 
Ny vurdering av saken 
Direktoratet har vurdert klagen på nytt, og finner heretter grunnlag for omgjøring av saken.  
 
I henhold til 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 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. 
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Utførelse av veg- og grunnarbeider og vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 2 
Godkjenningsområdene som skal vurderes på nytt vil i det følgende bli behandlet under ett.  
Krav til utdanning 
Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 
utførende i tiltaksklasse 2 er mesterbrev eller fagskole (teknisk fagskole med 120 
fagskolepoeng), eller tilsvarende i tillegg til minimum 3 års praksis etter endt utdanning, jf. 
SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. Relevant utdanning for disse 
godkjenningsområdene vil for eksempel være teknisk fagskole anlegg.  
 
Foretaket har dokumentert å ha en ansatt med utdanning som ingeniør anlegg- og 
byggteknikk fra 1976. Denne utdanningen tilfredsstiller kravet til utdanningsnivå, jf. SAK10 §§ 
11-2 og 11-3. Etter direktoratets vurdering må den også anses for å være tilstrekkelig 
relevant for godkjenningsområdenes innhold.  
 
Utdanningskravet er dermed oppfylt. 
 
Krav til praksis 
Godkjenningsområdet utførelse av veg- og grunnarbeider omfatter i henhold til SAK10 § 13-5 
tredje ledd bokstav b og tilhørende veiledning blant annet graving, sprengning, oppfylling, 
planering og komprimering. Arbeidene skal utføres i henhold til produksjonsunderlaget, se 
SAK10 § 1-2 bokstav g. Eksempler på tiltak som omfattes i tiltaksklasse 2 kan være graving 
med krav til midlertidig sikring av byggegrop, «normal» komprimering i hht. NS 3420 kap. F, 
dreneringsarbeider med krav til filterlag, utlegging av drenerende lag, graving, avstivning, 
sprengning, fundamentering for vann- og avløpsledninger ved normale grunnforhold med 
grøfter dypere enn 2 meter, sprenging med skjæringshøyde inntil 8 m fra opprinnelig nivå, 
oppfylling av løsmasser med avvik inntil 5 m fra opprinnelig nivå, fjellarbeider i dagen med 
tilhørende sikringsarbeider, sprengning av grop eller skjæringer med mindre høyde enn 8 
meter, med krav til kontur i utførelsesklasse 2 i henhold til NS 3420 og med middels risiko for 
skader samt 
sprengning av grop i tett bebyggelse.  
 
Godkjenningsområdet utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg omfatter utførelse av 
vann- og avløpsanlegg samt utførelse av overvannssystem, med tilhørende komponenter og 
utstyr, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav d og tilhørende veiledning.  
I tiltaksklasse 2 omfatter godkjenningsområdet legging av rør for vann og avløp, samt rør for 
overvann, med liten kompleksitet og vanskelighetsgrad, men der mangler eller feil kan føre 
til middels til store konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet, eller middels kompleksitet og 
vanskelighetsgrad, men der mangler eller feil kan føre til små til middels konsekvenser for 
helse, miljø og sikkerhet. Eksempler på arbeider som omfattes av tiltaksklasse 2 kan være: 
 

• Legging av rør for vann med diameter høyst 200 mm 
• Legging av rør for avløp med diameter høyst 400 mm 
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• Legging av overvannsrør for større boligfelt. 
 
Foretaket har i søknaden vist til tre referanseprosjekter fra perioden 2013 - 2015. Arbeidene 
det er vist til er veg- og grunnarbeider med opparbeidelse av 3000 m2 tomt for oppføring av 
boligblokk, herunder utgraving og utflytting av 9700 kubikkmeter med masser, innfylling og 
lagvis oppfylling med sprengstein med gjennomsnitt tykkelse 3,5 meter, komprimering, 
planering, avretting for gulv på grunn og for innvendig asfaltert garasjeanlegg, graving av 120 
løpemeter VA- grøfter og grøfter for overvann, grunnarbeider i forbindelse med 
opparbeidelse og etablering av en større veg i Tromsø, gravearbeider og opparbeidelse av 
tomt i forbindelse med oppføring av et større industribygg hvorav dette omfattet graving for 
etasje som skulle oppføres under terreng med vanskelige grunnforhold. For de samme 
prosjektene er det også beskrevet at foretaket har utført arbeider med graving og legging av 
rør for vann og avløp som omfattet 160 mm rør for overvann, montering av inntil 13 
overvannssluk, 4 stk overvannskummer i betong samt tilkobling til offentlig nett. Etter 
direktoratets vurdering er dette arbeider som omfattes av godkjenningsområdene i 
tiltaksklasse 2, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav b og d med tilhørende veiledning.  
 
Foretaket har også vist til en rekke referanseprosjekter i søknadsomgangen fra 2013. 
Prosjektene er blant annet oppgitt å være fra perioden 2010 – 2012. Det er her beskrevet 
arbeider med graving, planering og legging av overvannssystem for boligblokker og med 
rørdiameter 200 mm for overvann. Det er også vist til grunnarbeid i forbindelse med 
trafikktiltak på Langnes i Tromsø (veier frem til Tromsø flyplass, Langnes). Arbeidet omfattet 
grunnarbeider med bygging av nye kjørefelt, heving av rundkjøring, opparbeidelse av nye 
rørtraseer for strøm og fiberkabler, bygging av portaler over veier og opparbeidelse av 
midtrabatt (kantstein), fartsdumper og skilting, m.m. Arbeidene det vises til omfattes etter 
direktoratets vurdering av godkjenningsområdene i tiltaksklasse 2, jf. SAK10 § 13-5 tredje 
ledd bokstav b og d med tilhørende veiledning.  
 
Foretaket har således vist til flere referanseprosjekter over tid som omfattes av 
godkjenningsområdene i tiltaksklasse 2. Kravet til praksislengde er dermed også oppfylt, jf. 
SAK10 § 11-3.  
 
Det er etter dette direktoratets vurdering at foretaket nå har dokumentert at det har 
kvalifikasjoner som er tilpasset godkjenningsområdene i tiltaksklasse 2, jf. SAK10 § 11-1 
andre ledd.  
 
» 
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Sak 6/18 Oversendelse av sak for mulig delvis omgjøring når det gjelder endelig 

vedtak på søknad om sentral godkjenning fra Oppegård kommune 
(godkjenningsnr. 2016/5728) 

Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle 
nye sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34. Klagenemnda kan 
omgjøre vedtak uten at det er påklaget dersom endringen ikke er til skade for noen som 
vedtaket retter seg mot eller direkte tilgodeser, jf. fvl. § 35 bokstav a. 

Vedtak: 

Klagenemndas vedtak av 26.06.2017 omgjøres delvis. 

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10.  

Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratets innstilling. Det 
hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:  

«Klagen gjelder 

Direktoratet har etter 01.10.2017 justert sin praksis når det gjelder tolkningen av begrepet 
gjennomføringsevne. I denne forbindelse blir behandlede saker fra perioden 01.01.2016 – 
01.10.2017 gjennomgått og vurdert på nytt. Saker som tidligere er stadfestet av 
Klagenemnda for sentral godkjenning vil bli gjennomgått på nytt av direktoratet og fremlagt 
nemnda for ny vurdering. 
 
Bakgrunn 
Foretaket klaget i direktoratets elektroniske søknadsløsning 27.06.2016 på vedtak av 
30.05.2016. Klagen ble behandlet av klagenemnda 26.06.2017 og det ble fattet endelig 
vedtak om avslag på utførelse av veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 2. 
 
Begrunnelsen for avslaget var at foretaket ikke hadde dokumentert nødvendig 
gjennomføringsevne i form av relevante fagbrev for utførelse. 
 
Det fremgår av byggesaksforskriften (heretter SAK10) § 9-1 at foretaket ved søknad om 
sentral godkjenning må dokumentere at det har en organisasjon med gjennomføringsevne 
for oppgaver som er omfattet av godkjenningsområdet og oppfylle forskriftens krav til 
kvalitetssikringsrutiner og kvalifikasjoner. Det har derfor vært direktoratets fortolkning og 
praksis å kreve at foretakene for de utførende godkjenningsområdene må dokumentere 
relevante fag-/svennebrev eller mesterbrev, i tillegg til relevant utdanning på høgskolenivå. 
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Etter at godkjenningsområdene for overordnet ansvar ble tatt ut av SAK10 i 2016, ble kravet 
til gjennomføringsevne mer tydelig.  
 
Direktoratet har imidlertid i arbeidet med endringer av kvalifikasjonskravene blitt 
oppmerksomme på at vår saksbehandling på dette feltet har vært for streng. Direktoratet 
endrer derfor sin saksbehandling fra 1.10.2017, slik at det ikke lenger vil være krav om å 
dokumentere relevante fag-/svennebrev i tillegg til relevant utdanning på høgskolenivå. 
Dette innebærer konkret at faglig ledelse med relevant utdanning på høgskolenivå vil kunne 
kvalifisere for sentral godkjenning for utførende godkjenningsområder opp til tiltaksklasse 3, 
forutsatt at øvrige vilkår i SAK10 er oppfylt.  
 
Saksgang 
18.03.2016 Søknad 
06.05.2016 Direktoratet etterspør ytterligere opplysninger 
20.05.2016 Tilleggsopplysninger registrert hos direktoratet 
30.05.2016 Vedtak om sentral godkjenning (delvis avslag) 
28.06.2016 Klage på avslag registrert hos direktoratet 
26.06.2017 Klagenemnda gjør endelig vedtak 
 
Vurdering 
I henhold til 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 vurderes 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. 
 
Utførelse av veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 2 
Krav til utdanning 
Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 
utførende i tiltaksklasse 2 er mesterbrev eller fagskole (teknisk fagskole med 120 
fagskolepoeng), eller tilsvarende, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning.  
 
Foretaket har dokumentert å ha ansatte blant annet med utdanning som bygningsingeniør og 
tilfredsstiller dermed kravet til utdanningsnivå for dette godkjenningsområdet. Utdanningen 
er også relevant for faglig ledelse av arbeider som omfattes av godkjenningsområdet. Kravet 
til utdanning er dermed oppfylt. 

 
Krav til praksis 
Fagområdet omfatter blant annet graving, sprengning, oppfylling, planering og 
komprimering. Eksempler på utførelse av veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 2 kan være  
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• graving med krav til midlertidig sikring av byggegrop, «normal» komprimering i hht. 
NS 3420 kap. F, dreneringsarbeider med krav til filterunderlag, utlegging av 
drenerende lag, 

• graving, avstivning, sprengning og fundamentering for vann- og avløpsledninger ved 
normale grunnforhold med grøfter dypere enn 2 meter, 

• utførelse av fundament for veger med forutsatt ÅDT høyst 5000, 
• planeringsarbeider, utførelse av forstøtningskonstruksjoner og skråningsbeskyttelse 

tilsvarende «vanskelige forhold» i følge Vegvesenets normal N200, 
• sprengning med skjæringshøyde inntil 8 m fra opprinnelig nivå, 
• oppfylling av løsmasser med avvik inntil 5 m fra opprinnelig nivå, jf. SAK10 § 13-5 

tredje ledd bokstav b og tilhørende veiledning. 
 
 
Foretaket har i søknad om sentral godkjenning sendt inn seks referanseprosjekter. Fem av 
prosjektene gjelder opparbeiding av fortau, hvor utførelsen blant annet innebar uttrauing av 
eksisterende masser og oppbygging etter Statens vegvesen sine håndbøker, samt setting av 
kantstein. Etter direktoratets vurdering omfattes disse arbeidene av tiltaksklasse 1. Det siste 
prosjektet det er vist til gjelder oppbygning for gangvei med fyllinger opp mot 3 m på siden 
av gangvei, oppsetting av 12 nye lyspunkter inkludert grunnarbeid og fundamentering, samt 
graving av 150 m kabelgrøft. Fyllinger opp mot 3 meter gjør at dette prosjektet kan omfattes 
av tiltaksklasse 2. Prosjektet viser imidlertid ikke at foretaket har erfaring med bredden av de 
oppgaver som omfattes av denne tiltaksklassen. I klagen er det ikke vist til ytterligere 
referanseprosjekter.  
 
I og med at foretaket også kun har vist til ett prosjekt som kan omfattes av den påklagede 
tiltaksklassen, er det direktoratets vurdering at det ikke er dokumentert tilstrekkelige 
kvalifikasjoner tilpasset det påklagede godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2, jf. SAK10 § 11-1 
andre ledd. Foretaket har heller ikke hatt sentral godkjenning for dette godkjenningsområdet 
i tiltaksklasse 2 tidligere. Direktoratet finner imidlertid, som nevnt over, at foretaket har vist 
til tilstrekkelig praksis med tiltaksklasse 1.  
 
» 
 
Sak 7/18 Oversendelse av sak for mulig omgjøring når det gjelder endelig vedtak på 

søknad om sentral godkjenning fra Son Arkitektkontor AS (godkjenningsnr. 
2016/6147) 

 

Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle 
nye sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34. Klagenemnda kan 
omgjøre vedtak uten at det er påklaget dersom endringen ikke er til skade for noen som 
vedtaket retter seg mot eller direkte tilgodeser, jf. fvl. § 35 bokstav a. 
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Vedtak: 

Klagenemndas vedtak av 26.06.2017 omgjøres delvis. 

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10.  

Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratets innstilling. Det 
hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:  

«Klagen gjelder 

Direktoratet har etter 01.10.2017 justert sin praksis når det gjelder tolkningen av begrepet 
gjennomføringsevne. I denne forbindelse blir behandlede saker fra perioden 01.01.2016 – 
01.10.2017 gjennomgått og vurdert på nytt. Saker som tidligere er stadfestet av nemnda vil 
bli gjennomgått på nytt av direktoratet og fremlagt Klagenemnda for sentral godkjenning for 
ny vurdering.  
 
Det er kun de godkjenningsområder som er begrunnet i manglende gjennomføringsevne som 
er gjenstand for ny behandling. 
 
Bakgrunn 
Foretaket klaget i brev datert 12.07.2016 på vedtak av 20.06.2016. Klagen ble behandlet av 
klagenemnda 26.06.2017 og det ble fattet endelig vedtak om avslag på 
godkjenningsområdene utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i 
tiltaksklasse 1 og utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 1. 
 
Begrunnelsen for avslaget var at foretaket ikke hadde dokumentert nødvendig 
gjennomføringsevne i form av relevante fagbrev for utførelse. 
 
Ved søknad om sentral godkjenning må foretaket dokumentere at det har en organisasjon 
med gjennomføringsevne for oppgaver som er omfattet av godkjenningsområdet og oppfylle 
forskriftens krav til kvalitetssikringsrutiner og kvalifikasjoner, jf. byggesaksforskriften 
(heretter SAK10) § 9-1. Det har derfor vært direktoratets fortolkning og praksis å kreve at 
foretakene for de utførende godkjenningsområdene må dokumentere relevante fag-
/svennebrev eller mesterbrev i tillegg til relevant utdanning på høgskolenivå. Etter at 
godkjenningsområdene for overordnet ansvar ble tatt ut av SAK10 i 2016, ble kravet til 
gjennomføringsevne mer tydelig.  
 
Direktoratet har imidlertid i arbeidet med endringer av kvalifikasjonskravene blitt 
oppmerksomme på at vår saksbehandling på dette feltet har vært for streng. Direktoratet 
endrer derfor sin saksbehandling fra 1.10.2017, slik at det ikke lenger vil være krav om å 
dokumentere relevante fag-/svennebrev i tillegg til relevant utdanning på høgskolenivå. 
Dette innebærer konkret at faglig ledelse med relevant utdanning på teknisk fagskole-nivå vil 
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kunne kvalifisere for sentral godkjenning for utførende godkjenningsområder opp til 
tiltaksklasse 2, forutsatt at øvrige vilkår i SAK10 er oppfylt.  
 
Saksgang 
06.05.2016 Søknad 
20.06.2016 Vedtak om sentral godkjenning (Avslag) 
12.07.2016 Klage på avslag registrert hos direktoratet 
26.06.2017 Klagenemnda gjør endelig vedtak 
03.01.2018 Direktoratet gjør en ny vurdering av klagesaken 
 
Vurdering 
I henhold til 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 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. 
 
 
Godkjenningsområder direktoratet finner grunnlag for å omgjøre godkjenningsområdet: 
 
Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 
Krav til utdanning 
Utdanningskravet for ansvarlig utførende i tiltaksklasse 1 er fagbrev og minst 2 års praksis, jf. 
SAK10 §§ 11-2 og 11-3. Foretaket har dokumentert å ha ansatte med teknisk fagskole med 
linjefag bygg fra 1981. Direktoratet vurderer denne utdanningen til å være relevant for 
godkjenningsområdet. Kravet til utdanning er dermed 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. 
 
Godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1 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. 
 
Eksempler på utførelse av tømrerarbeider i tiltaksklasse 1 kan være oppføring eller vesentlig 
endring av: 
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• 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, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav g og tilhørende veiledning. 
 
Foretaket har i søknad om sentral godkjenning sendt inn to referanseprosjekter. Disse 
prosjektene omhandlet en enebolig i Hvaler kommune og en hytte i Råde kommune. 
Beskrivelsen av prosjektene var «overordnet ansvar», og var dermed ikke tilstrekkelig til å 
kunne vurdere praksisen.  
 
I klagen har foretaket gitt en ytterligere beskrivelse av arbeidsoppgavene knyttet til 
prosjektene i søknaden. Hytten i Råde kommune er gitt ferdigattest i 2015. Her har foretaket 
hatt ansvar for utførelsen, med innleide underentreprenører for mur- og trekonstruksjoner. I 
beskrivelsen av prosjektene fremgår det at utførelsen av konstruksjoner og baderom er blitt 
kontrollert, samt at man har påsett at rørlegger og rørlegger har utført i henhold til 
prosjekteringsgrunnlaget, samt påsett at innredninger er montert i henhold til godkjente 
tegninger. Ut i fra beskrivelsene vurderer direktoratet at foretaket har hatt rolle som 
byggeleder i prosjektet, Tilsvarende beskrivelse er gitt for eneboligen i Hvaler kommune, som 
også er gitt ferdigattest i 2015.  
 
I klagen er det i tillegg vedlagt en liste med prosjekter som viser at foretaket har hatt 
utførende ansvar i perioden 2012-2015. Kravet til praksistid er dermed oppfylt.  
 
Foretaket har dermed dokumentert at det har kvalifikasjoner som er tilpasset 
godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1 andre ledd. 
 
Godkjenningsområder direktoratet ikke finner grunnlag for å omgjøre: 
 
Utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 1 
Krav til utdanning 
Utdanningskravet for ansvarlig utførende i tiltaksklasse 1 er fagbrev og minst 2 års praksis, jf. 
SAK10 §§ 11-2 og 11-3. Foretaket har dokumentert å ha ansatte med teknisk fagskole med 
linjefag bygg fra 1981. Direktoratet vurderer denne utdanningen til å være relevant for 
godkjenningsområdet. Kravet til utdanning er dermed oppfylt. 
 
Krav til praksis 
Godkjenningsområdet omfatter murarbeid med liten vanskelighetsgrad, som f.eks. enebolig, 
tomannsbolig, rekkehus og kjedehus, og andre byggverk med liten vanskelighetsgrad. 
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Godkjenningsområdet omfatter alle relevante arbeider som inngår i oppføring av bygning i 
tiltaksklasse 1, f.eks. betongarbeider, montering av produkter, bygningselementer og 
takkonstruksjoner, samt taktekkingsarbeider og membranarbeider (fukt, radon) mm. 
 
Oppgaver som inngår i godkjenningsområdet kan være utførelse av yttervegger, etasjeskiller, 
innvendige vegger, montering av glasskonstruksjoner, luft- og fukttetting og varme-, lyd- og 
kondensisolering. 
 
Eksempler på annet murarbeid i tiltaksklasse 1 er: 

• utførelse av konstruksjoner og anlegg av liten vanskelighetsgrad, som f.eks 
forstøtningsmur, 

• montering av enkle vegg og dekkeelementer, 
• utførelse av luft- og fukttetting, varme-, lyd- og kondensisolering, 
• montering av piper og ildsteder, 
• puss- og flisarbeider inkludert membranlegging, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav 

h og tilhørende veiledning. 
 
Foretaket har i søknad om sentral godkjenning sendt inn to referanseprosjekter som var 
likelydende med prosjektene for utførelse av tømrerarbeid og montering av 
trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1. Det var heller ikke for dette området gitt en dekkende 
beskrivelse av praksis.  
 
I klagen har foretaket sendt inn ytterligere beskrivelser av arbeidene som er utført i 
referanseprosjektene. For hytta i Råde kommune har foretaket hatt ansvar for utførelsen 
med innleide underentreprenører for mur- og trekonstruksjoner. Det er kontrollert et 
baderom med membran og fliser, hvilket også er utført for eneboligen i Hvaler kommune.  
 
Direktoratets vurdering er at byggeledelsen av et våtrom inneholder elementer som kan 
være relevante for godkjenningsområdet, men at det ikke tilstrekkelig dekkende for et 
godkjenningsområde som blant annet forutsetter praksis med oppføring av småhus i mur, 
forstøtningsmurer, montering av piper og ildsteder i tillegg til puss- og flisarbeider inkludert 
membranlegging.  
 
Foretaket har dermed ikke dokumentert at det har kvalifikasjoner som er tilpasset 
godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1 andre ledd. 
 
» 
 
Sak 8/18 Oversendelse av sak for opprettholdelse av endelig vedtak på søknad om 

sentral godkjenning fra Byggmester Kompaniet Oslo AS (godkjenningsnr. 
2016/1364) 
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Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle 
nye sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34. Klagenemnda kan 
omgjøre vedtak uten at det er påklaget dersom endringen ikke er til skade for noen som 
vedtaket retter seg mot eller direkte tilgodeser, jf. fvl. § 35 bokstav a. 

Vedtak: 

Klagenemndas vedtak av 14.02.2017 opprettholdes. 

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10.  

Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratets innstilling. Det 
hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:  

«Klagen gjelder 

Direktoratet har etter 01.10.2017 justert sin praksis når det gjelder tolkningen av begrepet 
gjennomføringsevne. I denne forbindelse blir behandlede saker fra perioden 01.01.2016 – 
01.10.2017 gjennomgått og vurdert på nytt. Saker som tidligere er stadfestet av nemnda vil 
bli gjennomgått på nytt av direktoratet og fremlagt Klagenemnda for sentral godkjenning for 
ny vurdering.  
 
Det er kun de godkjenningsområder som er begrunnet i manglende gjennomføringsevne som 
er gjenstand for ny behandling. 
 
Bakgrunn 
Foretaket klaget i brev datert 10.02.2016 på vedtak av 22.01.2016. Klagen ble behandlet av 
klagenemnda 14.02.2017 og det ble fattet endelig vedtak om avslag på 
godkjenningsområdene: 

• 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 bygg i tiltaksklasse 2 
• Utførelse av rivning og miljøsanering i tiltaksklasse 2 

 
Begrunnelsen for avslaget var at foretaket ikke hadde dokumentert nødvendig 
gjennomføringsevne i form av relevante fagbrev for utførelse. 
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Ved søknad om sentral godkjenning må foretaket dokumentere at det har en organisasjon 
med gjennomføringsevne for oppgaver som er omfattet av godkjenningsområdet og oppfylle 
forskriftens krav til kvalitetssikringsrutiner og kvalifikasjoner, jf. byggesaksforskriften etter 
01.01.2016 §§ 9-1. Det har derfor vært direktoratets fortolkning og praksis å kreve at 
foretakene for de utførende godkjenningsområdene må dokumentere relevante fag-
/svennebrev eller mesterbrev i tillegg til relevant utdanning på høgskolenivå. Etter at 
godkjenningsområdene for overordnet ansvar ble tatt ut av byggesaksforskriften i 2016, ble 
kravet til gjennomføringsevne mer tydelig.  
 
Direktoratet har imidlertid i arbeidet med endringer av kvalifikasjonskravene blitt 
oppmerksomme på at vår saksbehandling på dette feltet har vært for streng. Direktoratet 
endrer derfor sin saksbehandling fra 1.10.2017, slik at det ikke lenger vil være krav om å 
dokumentere relevante fag-/svennebrev i tillegg til relevant utdanning på høgskolenivå. 
Dette innebærer konkret at faglig ledelse med relevant utdanning på teknisk fagskole-nivå vil 
kunne kvalifisere for sentral godkjenning for utførende godkjenningsområder opp til 
tiltaksklasse 2, forutsatt at øvrige vilkår i byggesaksforskriften er oppfylt.  
 
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 Vedtaket påklages av foretaket 
17.02.2016 – 13.12.2016 Foretaket sender inn diverse tilleggsinformasjon 
14.02.2017 Endelig vedtak i Klagenemnda for sentral godkjenning 
03.01.2018 Direktoratet gjør en ny vurdering av klagesaken 
 
Vurdering 
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. 
 
Oppfyllelse av utdanningskravet 
Foretaket har søkt sentral godkjenning for en rekke godkjenningsområder innenfor utførelse 
i tiltaksklasse 2. For funksjonen ansvarlig utførende i tiltaksklasse 2 er utdanningskravet 
mesterbrev eller teknisk fagskole og minst 3 års praksis, jf. SAK10 § 11-1 og tilhørende 
veiledning slik denne gir uttrykk for direktoratets praksis for krav til utdanningsnivå.  
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Foretaket har dokumentert å ha en ansatt oppgitt til å være faglig leder, Harald Dahlmo, med 
utdanning som ingeniør i anleggsteknikk fra 1979. Kravet til utdanningsnivå er dermed 
oppfylt.  
 
Når det gjelder vurderingen av relevans var det på tidspunktet utdanningen ble gjennomført 
en større grad av tverrfaglighet når det gjaldt ingeniørutdanningen. Utdanningen omhandler 
også både bygg- og anleggsfag, og direktoratet finner derfor at utdanningen er relevant for 
de godkjenningsområdene det klages på. Kravet til relevant utdanning er dermed også 
oppfylt. 
 
Utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 2 
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. 
 
Eksempler på utførelse av grunn- og terrengarbeider i tiltaksklasse 2: 

• graving med krav til midlertidig sikring av byggegrop, «normal» komprimering i hht. 
NS 3420 kap. F, dreneringsarbeider med krav til filterlag, utlegging av drenerende lag,  

• graving, avstivning, sprengning, fundamentering for vann- og avløpsledninger ved 
normale grunnforhold (ansvarsområde omfatter også gjenfylling av grøfter med 
hensyn til frostskader og trafikkbelastning), inkl. legging av ledninger med diameter 
høyst 200 mm for vann og 400 mm for avløpsledninger, 

• utførelse av fundament (forsterknings- og bærelag) for veger med forutsatt ÅDT 
høyst 5000 planeringsarbeider, utførelse av forstøtningskonstruksjoner og 
skråningsbeskyttelse tilsvarende «vanskelige forhold» i følge Vegvesenets normal 
018, 

• sprenging med skjæringshøyde inntil 8 m fra opprinnelig nivå, 
• oppfylling av løsmasser med avvik inntil 5 m fra opprinnelig nivå, 
• fjellarbeider i dagen med tilhørende sikringsarbeider, sprengning av grop eller 

skjæringer med mindre høyde enn 8 meter, med krav til kontur i utførelsesklasse 2 i 
henhold til NS 3420 og med middels risiko for skader, 

• sprengning av grop i tett bebyggelse, 
• fjellsikring og mindre sprengningsarbeider i vann, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav 

c og tilhørende veiledning.  
 
Foretaket har i søknad om sentral godkjenning sendt inn 10 referanseprosjekter. Beskrivelsen 
av prosjektene var svært kortfattet, og direktoratet ba i foreløpig svarbrev datert 15.12.2015 
om ytterligere beskrivelser av foretakets praksis. I tilsvar datert 31.12.2015 utdyper foretaket 
sin praksis.  
Av dokumentasjonen som er sendt inn fremgår det ikke av beskrivelsene hvorvidt foretaket 
har utført oppgaver som kan knyttes til dette godkjenningsområdet. 
 
I klagen anfører foretaket at det oppfyller kravene til utførelse i tiltaksklasse 2, men her 
kommer det heller ikke frem hvorvidt foretaket har praksis med grunnarbeider i tiltaksklasse 
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2. I brev datert 26.10.2016 som foretaket har sendt inn i forbindelse med klagebehandlingen 
fremkommer det at foretaket har utført graving i to prosjekter, men disse inneholder ikke 
årstall for utførelse eller noen beskrivelse av hvilke gravearbeider som ble utført. Klagen 
inneholder dermed ikke nye opplysninger som endrer direktoratets vurdering, da det ikke er 
dokumentert nødvendig praksis med godkjenningsområdet det er søkt om. Det er heller ikke 
her gitt noen beskrivelse av godkjenningsområdet som tilsier at foretaket har praksis med 
denne typen arbeider. Kravet til praksistid på minst 3 år med dette godkjenningsområdet er 
dermed heller ikke oppfylt, jf. SAK10 § 11-1 og tilhørende veiledning. 
 
Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 
Krav til praksis 
Fagområdet omfatter forskalings-, armerings- og utstøpningsarbeider av konstruksjoner som 
fundamenter, vegger, søyler, bjelker og dekker.  
 
Godkjenningsområdet utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner omfatter arbeider i 
byggverk Utførelse av konstruksjoner av slakkarmert, uarmert eller spennarmert betong med 
tiltak som etter NS 1990 +NA plasseres i pålitelighetsklasse 2, og forutsettes 
utført med «normal kontroll». 
 
Eksempler på plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2: 

• plasstøpte betongkonstruksjoner i bygning med boenheter og mer enn 3 etasjer, 
• plasstøpte betongkonstruksjoner i bygning for publikum og arbeidsbygning med 

inntil 5 etasjer, 
• betongarbeider av anleggskonstruksjoner som kulverter, forstøtningskonstruksjoner 

og bruer, 
• kummer og forstøtningskonstruksjoner med høyde over 2 m (med trafikkbelastning), 
• kulverter og bruer med spennvidder inntil 10 m, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav 

d og tilhørende veiledning. 
 
Foretaket har i søknad om sentral godkjenning sendt inn 10 referanseprosjekter. Beskrivelsen 
av prosjektene var svært kortfattet, og direktoratet ba i foreløpig svarbrev datert 15.12.2015 
om ytterligere beskrivelser av foretakets praksis. I tilsvar datert 31.12.2015 utdyper foretaket 
sin praksis. Av denne dokumentasjonen fremgår det ikke hvorvidt foretaket har praksis med 
oppføring av betongbygg med inntil 3 etasjer eller tilsvarende arbeider. Det er i 
dokumentasjonen angitt at Harald Dahlmo har stått for utførelse, men det er ikke gitt noen 
ytterligere beskrivelse av hva disse arbeidene har bestått i.  
 
I klagen er det ikke gitt ytterligere opplysninger om foretakets praksis med betongarbeider 
som gjør at direktoratet endrer sin vurdering av foretakets praksis. Det vises til rolle som 
utførende, men det er ikke angitt hva denne rollen innebar av betongarbeider.  
 
Foretaket har dermed ikke dokumentert nødvendig praksis med godkjenningsområdet, 
verken når det gjelder relevant praksis eller nødvendig praksistid på minst 3 år, jf. SAK10 § 
11-1.  
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Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 
Krav til praksis 
Godkjenningsområdet omfatter oppføring og vesentlig endringsarbeider av bygning med 
boenhet og flere enn 3 etasjer, og 
bygning for publikum og arbeidsbygning med 3 og 4 etasjer, samt andre trekonstruksjoner av 
tilsvarende kompleksitet, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav e og tilhørende veiledning. 
 
I søknad om sentral godkjenning har foretaket sendt inn 10 referanseprosjekter. 
Beskrivelsene er kortfattet og inneholdt stort sett en forkortelse av funksjonen av typen 
«PRO» og «UTF» i de forskjellige prosjektene. Direktoratet ba i brev datert 15.12.2015 om 
ytterligere beskrivelser, og foretaket ga sitt tilsvar 31.12.2015.  
I tilsvaret fremkommer det at Harald Dahlmo har stått for utførelse i flere av prosjektene, 
herunder bygningsmessige arbeider. Bygningsmessige arbeider kan inneholde elementer 
som er relevante for godkjenningsområdet, men er ikke alene tilstrekkelig dokumentasjon på 
at foretaket har praksis med oppføring av trekonstruksjoner med inntil 4 etasjer og tiltak 
med tilsvarende kompleksitet.  
 
I klagen fremkommer det ikke nye opplysninger utover det som allerede er gitt, i en slik grad 
at direktoratet endrer sin vurdering av foretakets praksis. I brev datert 26.10.2016 opplyser 
foretaket at det har stått for snekkerarbeider, men disse prosjektene inneholder ikke årstall 
for ferdigstillelse eller hvilke arbeider som ble utført. Direktoratets vurdering er derfor at 
foretaket ikke har dokumentert nødvendig praksis med godkjenningsområdet, ei heller 
nødvendig praksistid på minst 3 år, jf. SAK10 § 11-1 og tilhørende veiledning.  
 
Utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 2 
Krav til praksis 
Godkjenningsområdet omfatter murarbeid med middels vanskelighetsgrad i bygninger med 3 
til 5 etasjer, og andre murarbeid med tilsvarende vanskelighetsgrad. 
 
Godkjenningsområdet omfatter også legging av membran. 
 
Eksempler på murarbeid i tiltaksklasse 2 kan være: 

• bærevegger, søyler og pilastre, lyd- og brannvegger, 
• forblendingsarbeider 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, jf. SAK10 § 13-5 
tredje ledd bokstav f og tilhørende veiledning. 

 
Foretaket har i søknad om sentral godkjenning sendt inn 10 referanseprosjekter. 
Beskrivelsene er kortfattet og ga ikke direktoratet tilstrekkelig informasjon til at praksis 
kunne vurderes. Direktoratet ba derfor i brev datert 15.12.2015 om ytterligere beskrivelser. I 
foretakets tilsvar av 31.12.2015 fremkommer det at Harald Dahlmo har hatt ansvaret for 
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utførelse, men det fremkommer ikke hvorvidt denne utførelsen har omhandlet murarbeider 
som for eksempel utførelse bærevegger, lyd- og brannvegger, muring av piper gjennom flere 
dekker og tilsvarende arbeider som omfattes av tiltaksklasse 2.  
 
I klagen fremkommer det heller ikke ytterligere opplysninger om praksis med murarbeider i 
tiltaksklasse 2. Det er i brev datert 26.10.2016 sendt i forbindelse med klagebehandlingen 
opplyst at foretaket har hatt murerarbeider, men det fremkommer ikke hva disse arbeidene 
har gått ut på og hvorvidt det dekker godkjenningsområdet. Det dokumenteres heller ikke en 
nødvendig praksistid på minst 3 år, jf. SAK10 § 11-1 og tilhørende veiledning. 
 
Utførelse av montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 
Krav til praksis 
Fagområdet omfatter montering av bærende og ikke-bærende bygningsdeler av metall, eller 
prefabrikkerte betongelementer. 
Utførelse av sikringstiltak inngår i godkjenningsområdet. Montering og avstivning under 
montering og ansvar for utførelse av brannisolering og branntetting inngår i 
godkjenningsområdet. 
 
Godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2 omfatter montering av bærende metall- eller 
betongkonstruksjoner som etter NS 1990 +NA plasseres i 
pålitelighetsklasse 2, og forutsettes utført med «normal kontroll». 
 
Eksempler på montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 kan 
være: 

• større lager- eller industribygg, 
• boligblokker, kontor-, forretnings- eller skolebygg inntil 5 etg, 
• nye balkonger på boligblokker høyere enn 5 etg, 
• middels store brukonstruksjoner inntil 20 m spenn, tårn inntil 30 m høyde, 
• mast med bardunordning på ett nivå, 
• bæresystem av stål eller aluminium i lette takkonstruksjoner, jf. SAK10 § 13-5 tredje 

ledd bokstav g og tilhørende veiledning. 
 
Foretaket sendte i søknad om sentral godkjenning inn 10 referanseprosjekter. Beskrivelsene 
er kortfattet og ga ikke direktoratet tilstrekkelig informasjon til at praksis kunne vurderes. 
Direktoratet ba derfor i brev datert 15.12.2015 om ytterligere beskrivelser. I foretakets tilsvar 
av 31.12.2015 fremkommer det at Harald Dahlmo har hatt ansvaret for utførelse, men det er 
ikke gitt noen beskrivelse av arbeider som faller inn under dette godkjenningsområdet. I 
prosjektet Tøyenbekken 16 er det oppgitt at man har stått for montering av bærebjelke. 
Dette er imidlertid ikke tilstrekkelig til å dekke godkjenningsområdet, som omfatter 
montering av stål- eller betongkonstruksjoner i bygg med inntil fem etasjer.  
 
Klagen inneholder i liten grad nye opplysninger som endrer direktoratets vurdering. I brev 
datert 26.10.2016 i forbindelse med klagebehandlingen er det gitt noen nye 
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referanseprosjekter, men ingen av disse beskriver arbeider som omfattes av 
godkjenningsområdet. Foretaket har dermed ikke dokumentert tilstrekkelig praksis med 
godkjenningsområdet, og det er heller ikke dokumentert nødvendig praksistid på minst 3 år, 
jf. SAK10 § 11-1 og tilhørende veiledning. 
 
Utførelse av montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning i tiltaksklasse 2 
Krav til praksis 
Fagområdet omfatter montering av glasskonstruksjon og fasadekledning på byggverk, 
inkludert montering av beslag. 
 
Eksempler på montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning i tiltaksklasse 2 kan være: 

• montering av store vinduskonstruksjoner, 
• montering av glass som bærende konstruksjon, 
• glasstakkonstruksjon inntil 10 m spennvidde, 
• krevende montering av fasadekledning på byggverk inntil 5 etasjer, 
• store skilt og reklameinnretninger montert på vegger eller frittstående på terreng, jf. 

SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav h og tilhørende veiledning. 
 
Foretaket har i søknad om sentral godkjenning sendt inn 10 referanseprosjekter. Prosjektene 
er kortfattet beskrevet og inneholder ingen beskrivelse av arbeider utført for dette 
godkjenningsområdet. I brev datert 15.12.2015 ba direktoratet om ytterligere beskrivelser av 
foretakets praksis. I tilsvar 31.12.2015 opplyser foretaket om at det i flere prosjekter har stått 
for utførelse, men det blir ikke opplyst om hvilke arbeidsoppgaver foretaket har utført som 
faller inn under godkjenningsområdet. Området forutsetter at foretaket har praksis med 
montering av store vinduskonstruksjoner, glass som bærende konstruksjon, fasadekledning 
på byggverk inntil 5 etasjer og tiltak med lignende kompleksitet.  
 
I klagen fremkommer det ikke ytterligere opplysninger som dokumenterer at foretaket har 
praksis med slike oppgaver, heller ikke i brev fra foretaket datert 26.10.2016. Direktoratets 
vurdering er derfor at foretaket ikke har dokumentert nødvendig praksis med dette 
godkjenningsområdet, og kravet til praksistid på minst 3 år er dermed heller ikke oppfylt, jf. 
SAK10 § 11-1 og tilhørende veiledning. 
 
Utførelse av taktekkingsarbeid i tiltaksklasse 2 
Krav til praksis 
Fagområdet omfatter taktekkingsarbeid inkludert tilhørende beslagarbeider uavhengig av 
taktekkingsmaterialer. Fagområdet omfatter ansvar for bygningsfysiske forhold som tetthet, 
fukt, varmeisolasjon, samt brannsikring og utførelse av nødvendig fall. 
Montering av beslag og lignende inngår i fagområdet. 
 
Godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2 omfatter taktekkingsarbeid på middels krevende 
takformer. Eksempler på taktekkingsarbeid i tiltaksklasse 2 kan være: 

• arbeider på tak med sammensatte takformer inntil 1200 m2, 
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• flate isolerte tak med 2 til 4 stk. innvendige sluk, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav i 
og tilhørende veiledning. 

 
Foretaket har i søknad om sentral godkjenning sendt inn 10 referanseprosjekter. Disse er gitt 
en kortfattet beskrivelse hvor kun funksjon er oppgitt. I brev datert 15.12.2015 ber 
direktoratet om ytterligere beskrivelse av foretakets praksis. Foretakets tilsvar 31.12.2015 
inneholder en beskrivelse av prosjektene, men utover at foretaket har stått for utførelsen gis 
det ingen beskrivelse av oppgaver som faller inn under godkjenningsområdet.  
I klagen gis det heller ikke nye opplysninger, selv om det i brev i forbindelse med 
klagebehandlingen datert 26.10.2016 blir opplyst om at foretaket har stått ansvarlig for tak 
på et verneverdig hus i Bærum kommune. Det oppgis ikke hvilke arbeider foretaket har 
utført, og dette prosjektet alene vil heller ikke være tilstrekkelig grunnlag for å innvilge 
sentral godkjenning da kravet til praksistid på minst 3 år ikke er oppfylt, jf. SAK10 § 13-5 
tredje ledd bokstav i og tilhørende veiledning. 
 
Utførelse av arbeid på bevaringsverdige bygg i tiltaksklasse 2 
Krav til praksis 
Fagområdet omfatter arbeider (restaurering/bevaring) på byggverk med ulik grad av juridisk 
vernestatus. Med juridisk vernestatus menes enkeltbygninger eller bygningsmiljøer som er 
fredet etter kulturminneloven, vernet gjennom pbl. kapittel 11 
eller 12, kirkerundskrivet eller andre bestemmelser. Godkjenningsområdet omfatter også 
tiltak på byggverk som åpenbart fyller kriteriene for tilsvarende formelt vern. 
 
Arbeid på bevaringsverdige byggverk omfatter arbeid med alle typer materialer og innenfor 
en rekke håndverksfag, slik som murer, tømrer, snekker, blikkenslager, taktekker og maler. 
 
Kulturminner representerer en ikke-fornybar ressurs med store økonomiske, 
kunnskapsmessige, kulturhistoriske og miljømessige verdier og skal derfor vernes både som 
en del av vår kulturarv og identitet som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning. 
 
Restaurering av slike tiltak kan omfatte både konstruktive og ikke konstruktive (dekorative) 
deler. Plassering i tiltaksklasse for arbeider på bevaringsverdige byggverk vil være avhengig 
av arbeidets kompleksitet og vanskelighetsgrad og byggverkets 
verneverdi og autentisitet. 
 
Det er en forutsetning at foretak som søker sentral godkjenning innen dette området har 
kjennskap til bygningens tekniske oppbygging, utseende og egenskaper, jf. SAK10 § 13-5 
tredje ledd bokstav j og tilhørende veiledning. 
 
Foretaket har i søknad om sentral godkjenning sendt inn 10 referanseprosjekter. Det gis 
kortfattede beskrivelser som i hovedsak omhandler funksjonen faglig leder hadde, men ingen 
av disse beskrivelsene omhandlet praksis med denne typen arbeider. Direktoratet ba derfor i 
brev datert 15.12.2015 om ytterligere beskrivelser av foretakets arbeidsoppgaver. I sitt 
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tilsvar 31.12.2015 opplyser foretaket at det har hatt utførende funksjon, men det oppgis ikke 
hvilke arbeider foretaket har utført innenfor dette godkjenningsområdet.  
 
I klagen gis det ikke noen nye referanseprosjekter, men det fremkommer i brev datert 
26.10.2016 at foretaket har utført arbeider på et verneverdig hus i Bærum kommune. Dette 
prosjektet inneholder elementer som kan være relevante for tiltaksklasse 1, men det vil 
alene ikke være tilstrekkelig til å innvilge sentral godkjenning. I klagen har foretaket også 
listet opp noe praksis med bevaringsverdige byggverk fra 1995. Dette er direktoratets 
vurdering noe som må tillegges mindre vekt, da prosjektene er av betydelig eldre dato. En 
del av direktoratets vurdering er hvorvidt praksisen er oppdatert, jf. SAK10 11-4 andre ledd 
og tilhørende veiledning. Samlet sett er det derfor ikke dokumentert tilstrekkelig praksis med 
godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2, og direktoratet finner heller ikke å kunne innvilge 
godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1 da det ikke er dokumentert tilstrekkelig praksis med 
arbeider på bevaringsverdige bygg. 
 
Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 2 
Krav til praksis 
Fagområdet riving og miljøsanering omfatter sanering og forsvarlig sluttbehandling av farlig 
avfall iht. miljøsaneringsbeskrivelsen samt håndtering av rivingsmaterialer for ombruk, 
gjenvinning, energiutnyttelse og forsvarlig sluttbehandling iht. avfallsplan. 
Godkjenningsområdet omfatter også oppgaver ved tiltak på eksisterende byggverk 
(rehabilitering). 
 
Godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2 omfatter riving og miljøsanering av bygning med BRA 
større enn 400 m2 og inntil 2 000 m2 og anlegg eller konstruksjoner med tilsvarende størrelse 
og materialbruk. I tettbygd strøk hvor det kan være stor fare for skade på nabobygninger 
gjelder en øvre arealgrense på 1 000 m2, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav o og tilhørende 
veiledning. 
 
Foretaket har i søknad om sentral godkjenning sendt inn 10 referanseprosjekter. Av 
beskrivelsene fremgår funksjonen i tiltakene, men det er ikke oppgitt hvilke arbeidsoppgaver 
som er utført. I brev datert 15.12.2015 etterspør direktoratet ytterligere beskrivelser av 
arbeidsoppgavene.  
I tilsvar datert 31.12.2015 oppgir foretaket at det har stått for flere ombygginger, men det 
fremkommer ikke i hvilken grad foretaket har utført riving og miljøsanering i henhold til 
miljøsaneringsbeskrivelser, o.l.  
 
I klagen fremkommer det ikke nye opplysninger rundt dette punktet, heller ikke i brev datert 
26.10.2016 i forbindelse med behandlingen av klagen.  
Foretaket har dermed ikke dokumentert at det har stått for rivings- eller 
miljøsaneringsarbeider av bygninger som omfattes av godkjenningsområdet. Foretaket har 
dermed ikke dokumentert nødvendig praksis med godkjenningsområdet, og heller ikke 
dokumentert nødvendig praksistid på minst 3 år, jf. SAK10 § 11-1 og tilhørende veiledning.  
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Foretaket har i dokumentasjonen i søknaden og klagen gitt opplysninger om faglig leders 
praksis i perioden 1969 – 1997. Selv om mange av prosjektene som er oppgitt kan være 
relevante, vil de allikevel være av eldre dato og kan dermed ikke tillegges like stor vekt som 
nyere referanseprosjekter. Direktoratet skal ved vurdering av praksis legge vekt på hvorvidt 
praksis er oppdatert i tillegg til praksisens varighet.  
 
Foretaket har dermed ikke dokumentert at det samlet har kvalifikasjoner som er tilpasset 
godkjenningsområdene, jf. SAK10 § 11-1 og tilhørende veiledning. 
 
 
Ved søknad om sentral godkjenning skal referanseprosjektene gis en dekkende beskrivelse, 
hvor det fremkommer hvorvidt arbeidene som er utført kan knyttes opp mot de enkelte 
godkjenningsområdene.  
 
» 
 
Sak 9/18 Oversendelse av sak for opprettholdelse av endelig vedtak på søknad om 

sentral godkjenning fra Verdich AS (godkjenningsnr. 2016/2658) 

Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle 
nye sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34. Klagenemnda kan 
omgjøre vedtak uten at det er påklaget dersom endringen ikke er til skade for noen som 
vedtaket retter seg mot eller direkte tilgodeser, jf. fvl. § 35 bokstav a. 

Vedtak: 

Klagenemndas vedtak av 16.03.2017 opprettholdes. Klagenemnda har imidlertid vurdert at 
praksiskravet for utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 
1 er oppfylt og innvilger dette området. På dette punktet avviker klagenemndas vurdering fra 
direktoratets.  

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10.  

Klagenemnda er i det alt vesentlige enig med direktoratets innstilling. Det hitsettes fra 
direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:  

«Klagen gjelder 

Direktoratet har etter 01.10.2017 justert sin praksis når det gjelder tolkningen av begrepet 
gjennomføringsevne. I denne forbindelse blir behandlede saker fra perioden 01.01.2016 – 
01.10.2017 gjennomgått og vurdert på nytt. Saker som tidligere er stadfestet av nemnda vil 
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bli gjennomgått på nytt av direktoratet og fremlagt Klagenemnda for sentral godkjenning for 
ny vurdering.  
 
Det er kun de godkjenningsområder som er begrunnet i manglende gjennomføringsevne som 
er gjenstand for ny behandling. 
 
Bakgrunn 
Foretaket klaget i brev datert 21.03.2016 på vedtak av 04.03.2016. Klagen ble behandlet av 
klagenemnda 16.03.2017 og det ble fattet endelig vedtak om avslag på 
godkjenningsområdene: 

• Utførelse av veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 1 
• Utførelse av landskapsutforming i tiltaksklasse 1 
• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 
• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 
• Utførelse av murarbeid 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 1 

 
Begrunnelsen for avslaget var at foretaket ikke hadde dokumentert nødvendig 
gjennomføringsevne i form av relevante fagbrev for utførelse. 
 
Ved søknad om sentral godkjenning må foretaket dokumentere at det har en organisasjon 
med gjennomføringsevne for oppgaver som er omfattet av godkjenningsområdet og oppfylle 
forskriftens krav til kvalitetssikringsrutiner og kvalifikasjoner, jf. byggesaksforskriften, 
heretter SAK10 §§ 9-1. Det har derfor vært direktoratets fortolkning og praksis å kreve at 
foretakene for de utførende godkjenningsområdene må dokumentere relevante fag-
/svennebrev eller mesterbrev i tillegg til relevant utdanning på høgskolenivå. Etter at 
godkjenningsområdene for overordnet ansvar ble tatt ut av SAK10 i 2016, ble kravet til 
gjennomføringsevne mer tydelig.  
 
Direktoratet har imidlertid i arbeidet med endringer av kvalifikasjonskravene blitt 
oppmerksomme på at vår saksbehandling på dette feltet har vært for streng. Direktoratet 
endrer derfor sin saksbehandling fra 1.10.2017, slik at det ikke lenger vil være krav om å 
dokumentere relevante fag-/svennebrev i tillegg til relevant utdanning på høgskolenivå. 
Dette innebærer konkret at faglig ledelse med relevant utdanning på teknisk fagskole-nivå vil 
kunne kvalifisere for sentral godkjenning for utførende godkjenningsområder opp til 
tiltaksklasse 2, forutsatt at øvrige vilkår i SAK10 er oppfylt.  
 
Saksgang 
27.01.2016 Søknad 
04.03.2016 Vedtak om sentral godkjenning (Avslag) 
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21.03.2016 Klage på avslag registrert hos direktoratet 
16.03.2017 Klagenemnda gjør endelig vedtak 
03.01.2018 Direktoratet gjør en ny vurdering av klagesaken 
 
Vurdering 
I henhold til 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 vurderes 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. 
 
Oppfyllelse av utdanningskravet 
Foretaket har søkt sentral godkjenning for en rekke godkjenningsområder innenfor utførelse, 
både i tiltaksklasse 1 og 2. For funksjonene ansvarlig utførende i tiltaksklasse 1 er 
utdanningskravet fag-/svennebrev og minst 2 års praksis, men det for ansvarlig utførende i 
tiltaksklasse 2 er mesterbrev eller teknisk fagskole og minst 3 års praksis, jf. SAK10 §§ 11-2 og 
11-3.  
 
Foretaket har dokumentert å ha ansatte med utdanning som ingeniør i bygg- og 
anleggsteknikk fra 1978. Kravet til utdanningsnivå er dermed oppfylt.  
 
Når det gjelder vurderingen av relevans var det på tidspunktet utdanningen ble gjennomført 
en større grad av tverrfaglighet når det gjaldt ingeniørutdanningen. Utdanningen omhandler 
også både byggfag og anleggsfag, og direktoratet finner derfor at utdanningen er relevant for 
de godkjenningsområdene det klages på. Kravet til relevant utdanning er dermed også 
oppfylt. 
 
Utførelse av veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 1 
Krav til praksis 
Fagområdet veg- og grunnarbeider omfatter blant annet graving, sprengning, oppfylling, 
planering og komprimering. Arbeidene skal utføres i henhold til produksjonsunderlaget, se 
SAK10 § 1-2 bokstav g. 
 
Eksempel på utførelse av veg- og grunnarbeider 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 iht. NS 
3420 kap. F, fjellavdekking med krav til renhet, 

• gravings-, avstivnings-, sprengnings- og gjenfyllingsarbeider for kabel, 
dreneringsarbeider og VA-ledninger med grøfter grunnere enn 2 meter, 

• legging av dekker med belegningsstein, grusdekker, betong og asfaltdekker for gang- 
og sykkelveg, innkjørsler, interne veier o.l., 
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• utførelse av fundament (forsterknings- og bærelag) for veger som er definert som 
atkomst- og samleveger med forutsatt ÅDT høyst 1500 etter Vegvesenets normal 
N100, 

• utførelse av fundament (forsterknings- og bærelag) for andre veger av tilsvarende 
kompleksitet, 

• planeringsarbeider, mindre betongarbeider, utførelse av forstøtninger og 
skråningsbeskyttelse tilsvarende «vanlige forhold» i følge Vegvesenets normal N200, 

• rørpressing og boring i fjell eller i løse masser, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav b 
og tilhørende veiledning. 

 
Foretaket har i søknad om sentral godkjenning sendt inn to referanseprosjekter. Dette dreier 
seg om en hotellbygning i Oslo kommune hvor foretaket opplyser om at de har stått for 
«PRO/KPR Grunn og terrengarbeider, ttkl. 2». Det andre prosjektet omhandler oppføring av 
en enebolig. Av beskrivelsen fremgår det at foretaket har stått for «PRO/KPR bygninger og 
installasjoner, grunn og terrengarbeider» og at arbeidene ble utført av Verdich.  
 
Ut i fra beskrivelsene som er gitt vurderer direktoratet det dithen at foretaket ikke har hatt 
utførelsen av slike arbeider i disse prosjektene, da det gis inntrykk av at funksjonen har vært 
prosjekterende. Beskrivelsene inneholder heller ingen elementer av arbeider som omfattes 
av dette godkjenningsområdet, og direktoratet kan derfor ikke vurdere hvorvidt praksisen er 
relevant. Det bemerkes at begge referanseprosjektene er oppgitt til å ha fått ferdigattest i 
2010, og vil derfor heller ikke dekke nødvendig praksistid på minst 2 år.  
 
I klagen anfører foretaket at det har 35 års praksis som formann, anleggsleder, byggeleder og 
prosjektleder. I tillegg er det listet opp noen referanseprosjekter av eldre dato hvor foretaket 
har vært bygge- og prosjektleder. Disse prosjektene inneholder ingen beskrivelse av 
arbeidsoppgaver som er tilstrekkelig relevante for dette godkjenningsområdet.  
 
Foretaket har dermed ikke dokumentert at det har kvalifikasjoner som er tilpasset 
godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1 andre ledd. 
 
Utførelse av landskapsutforming i tiltaksklasse 1  
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, 
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• 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, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav c og 
tilhørende veiledning.  

 
Foretaket har i søknad om sentral godkjenning sendt inn ett referanseprosjekt. Dette 
omhandler et hotellbygg i Oslo kommune fra 2010 hvor beskrivelsen av 
godkjenningsområdet er «PRO/KPR Grunn og terrengarbeider, ttkl. 2». Direktoratet vurderer 
ikke denne praksisen som relevant, da den for det første virker å omhandle prosjektering og 
ikke utførelse, og for det andre ikke beskriver arbeider som inngår i godkjenningsområdet 
eller foretakets rolle. Det dekker heller ikke praksiskravet på minst 2 år, da det dreier seg om 
ett referanseprosjekt. 
 
I klagen har foretaket gitt en liste med referanseprosjekter, men av disse beskrivelsene 
fremkommer det heller ikke hvorvidt foretaket har praksis med utførelse av 
landskapsutforming.  
Foretaket har dermed ikke dokumentert at det har kvalifikasjoner som er tilpasset 
godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1 andre ledd.  
 
Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 
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 vesentlig endringsarbeider av bygning med 
boenhet til og med fire etasjer. Bygning for publikum og arbeidsbygning med tre og fire 
etasjer, samt andre trekonstruksjoner av tilsvarende kompleksitet. 
Eksempler på utførelse av tømrerarbeider i tiltaksklasse 2 kan være oppføring eller vesentlig 
endring av: 

• bygning med boenheter til og med fire etasjer 
• middels store skoler og barnehager 
• kompliserte loftsutbygginger med takopplett, ark eller takterrasse med store inngrep 

i bæresystemet 
• omfattende trekonstruksjoner slik som for eksempel komplett klimaskall, og 

omfattende brannskillekonstruksjoner i store bygg, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd 
bokstav g og tilhørende veiledning. 
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Foretaket har i søknad om sentral godkjenning vist til fem referanseprosjekter. Dette dreier 
seg om et kontorbygg, tre eneboliger og et boligbygg på fem etasjer. Alle i Oslo kommune.  
 
Det første prosjektet er en kontorbygning hvor foretaket har hatt «kontroll av utførelse av 
søknadspliktige arbeider i forbindelse med bygging og tekniske installasjoner». Det andre 
prosjektet er en enebolig hvor foretaket har stått for «utførelse av mur og betongarbeider, 
tømrerarbeider, ytterkledning og innsetting av dører og vinduer». Det tredje prosjektet er en 
enebolig hvor foretaket har gjennomført tilbygg til eksisterende, fredet sveitservilla og 
oppgradering av denne. Foretaket har hatt «overordnet ansvar for utførelse, unntatt 
sanitærinstallasjoner». Det opplyses at alle arbeider er utført av innleide foretak og 
kontrollert av Verdich.  
Det fjerde prosjektet er en enebolig hvor arbeidene omhandlet takoppløft og diverse 
fasadeendringer. Her er det opplyst at utførelse er gjort med innleid arbeidskraft og 
kontrollert av Verdich. Det femte og siste prosjektet omhandler et boligbygg hvor det ble 
utført ombygging av eksisterende bygg til leiligheter, inkludert påbygg i to etasjer og en 
underjordisk betonggarasje i bakgården. Verdich var her ansvarlig for utførelse og kontroll av 
tømrerarbeidene.  
 
Klagen inneholder noen prosjekter hvor faglig leder har hatt byggeledelse og prosjektledelse, 
men ingen beskrivelse av godkjenningsområdet.  
 
Direktoratets vurdering er at praksisen det er vist til ikke er tilstrekkelig relevant for 
godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2. Det fremkommer ikke av beskrivelsene at 
referanseprosjektene dreier seg om trekonstruksjoner i inntil fire etasjer, kompliserte 
loftsutbygginger eller andre omfattende trekonstruksjoner slik dette kreves av 
godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2. » 
 
Klagenemnda vil bemerke følgende: Klagenemnda er av den oppfatning at praksis 
tilfredsstiller kravene for godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1. Beskrivelsene er noe knappe, 
men likevel tilstrekkelige til at det kan legges til grunn at Verdich har tilstrekkelig erfaring 
med godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1. Det hitsettes videre fra vedtaket:  
 
« 
 
Utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 2 
Krav til praksis 
Godkjenningsområdet omfatter murarbeid med middels vanskelighetsgrad i bygninger med 3 
til 5 etasjer, og andre murarbeid med tilsvarende vanskelighetsgrad. 
Godkjenningsområdet omfatter også legging av membran. 
 
Eksempler på murarbeid i tiltaksklasse 2 kan være: 

• bærevegger, søyler og pilastre, lyd- og brannvegger, 
• forblendingsarbeider av yttervegger, 
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• muring av piper med flere kanaler og montering av elementskorsteiner i høye bygg 
med føringer gjennom flere enn to dekker med lyd og brannkrav, jf. SAK10 § 13-5 
tredje ledd bokstav h og tilhørende veiledning. 

 
Foretaket har i søknad om sentral godkjenning sendt inn fire referanseprosjekter. Alle i Oslo 
kommune. Det første prosjektet omhandler en hotellbygning hvor beskrivelsen er «UTF/KUT, 
bygninger og installasjoner, ttkl. 2». Det andre prosjektet er et boligbygg hvor foretaket har 
stått for «etablering av åpning i bærevegg, ttkl. 2». Det tredje prosjektet er en enebolig hvor 
foretaket har utført «mur og betongarbeider». Det fjerde prosjektet er en enebolig hvor 
foretaket har hatt overordnet ansvar for utførelse. Dette gjaldt et tilbygg til en fredet 
sveitservilla.  
 
I klagen er det opplyst at faglig leder har hatt bygge- og prosjektledelse av flere bygg 
tidligere, men det er ikke gitt noen ytterligere beskrivelse av arbeider med dette 
godkjenningsområdet.  
 
Direktoratet kan utifra beskrivelsene som er gitt, ikke vurdere hvorvidt foretaket har praksis 
med dette godkjenningsområdet. Det er ikke gitt en beskrivelse av arbeider som faller inn 
under dette godkjenningsområdet som omhandler bærevegger, søyler og pilatre, muring av 
piper gjennom flere dekker og lignende arbeider. Direktoratet vurderer heller ikke praksisen 
som relevant for tiltaksklasse 1, da det ikke er gitt noen beskrivelser av arbeider som faller 
inn under denne tiltaksklassen heller. 
 
Foretaket har dermed ikke dokumentert at det har kvalifikasjoner som er tilpasset 
godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1 andre ledd.  
 
Utførelse av taktekkingsarbeid i tiltaksklasse 2 
Krav til praksis 
Fagområdet omfatter taktekkingsarbeid inkludert tilhørende beslagarbeider uavhengig av 
taktekkingsmaterialer. Fagområdet omfatter ansvar for bygningsfysiske forhold som tetthet, 
fukt, varmeisolasjon, samt brannsikring og utførelse av nødvendig fall. Montering av beslag 
og lignende inngår i fagområdet. 
 
Godkjenningsområdet omfatter taktekkingsarbeid på middels krevende takformer. 
Eksempler på taktekkingsarbeid i tiltaksklasse 2 kan være: 

• arbeider på tak med sammensatte takformer inntil 1 200 m2, 
• flate isolerte tak med 2 til 4 stk innvendige sluk, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav k 

og tilhørende veiledning.  
 
Foretaket har i søknad om sentral godkjenning vist til fem referanseprosjekter. Alle i Oslo 
kommune og likelydende med referanseprosjektene det er vist til for utførelse av 
tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner. Beskrivelsene er også likelydende, unntatt 
for det siste prosjektet. Dette omhandler et boligbygg hvor foretaket var ansvarlig for 
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tømrerarbeidene. Dette omfattet også tekking av flatt tak med fall til taksluk, utført av det 
innleide foretaket Protan AS.  
 
I klagen er det vist til praksis som bygge- og prosjektleder, men det er ikke gitt noen 
ytterligere beskrivelse av referanseprosjektene. 
 
Direktoratet vurderer det siste prosjektet som relevant for tiltaksklasse 1, da det ikke er 
beskrevet på en slik måte at det kan vurderes til å ligge i en høyere tiltaksklasse. Dette ene 
prosjektet er heller ikke tilstrekkelig for å dekke praksiskravet på minst 2 år i tiltaksklasse 1, 
jf. SAK10 § 11-3. 
 
Foretaket har dermed ikke dokumentert at det har kvalifikasjoner som er tilpasset 
godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1 andre ledd.  
 
Utførelse av arbeid på bevaringsverdige byggverk i tiltaksklasse 2 
Krav til praksis 
Fagområdet omfatter arbeider (restaurering/bevaring) på byggverk med ulik grad av juridisk 
vernestatus. Med juridisk vernestatus menes enkeltbygninger eller bygningsmiljøer som er 
fredet etter kulturminneloven, vernet gjennom pbl. kapittel 11 eller 12, kirkerundskrivet eller 
andre bestemmelser. Godkjenningsområdet omfatter også tiltak på byggverk som åpenbart 
fyller kriteriene for tilsvarende formelt vern. 
Arbeid på bevaringsverdige byggverk omfatter arbeid med alle typer materialer og innenfor 
en rekke håndverksfag, slik som murer, tømrer, snekker, blikkenslager, taktekker og maler. 
 
Kulturminner representerer en ikke-fornybar ressurs med store økonomiske, 
kunnskapsmessige, kulturhistoriske og miljømessige verdier og skal derfor vernes både som 
en del av vår kulturarv og identitet som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning. 
 
Restaurering av slike tiltak kan omfatte både konstruktive og ikke konstruktive (dekorative) 
deler. Plassering i tiltaksklasse for arbeider på bevaringsverdige byggverk vil være avhengig 
av arbeidets kompleksitet og vanskelighetsgrad og byggverkets verneverdi og autentisitet. 
 
Det er en forutsetning at foretak som søker sentral godkjenning innen dette området har 
kjennskap til bygningens tekniske oppbygging, utseende og egenskaper, jf. SAK10 § 13-5 
tredje ledd bokstav l. 
 
Foretaket har i søknad om sentral godkjenning vist til to referanseprosjekter. Det første 
omhandler en hotellbygning i Oslo kommune, men det er ikke gitt noen beskrivelse av 
arbeidene som er utført utover at foretaket har hatt rollen som utførende i tiltaksklasse 2 for 
dette prosjektet. Det andre prosjektet omhandler en enebolig hvor det ble utført et tilbygg til 
en eksisterende, fredet sveitservilla. Utover at villaen var fredet, så er det ikke beskrevet 
hvilke spesielle tiltak eller metoder som måtte benyttes for å bevare byggverket.  
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I klagen er det heller ikke gitt ytterligere beskrivelser som kan dokumentere praksis med 
dette godkjenningsområdet. 
 
Direktoratets vurdering er at det ikke er dokumentert tilstrekkelig praksis med 
godkjenningsområdet. Referanseprosjektet som omhandler en fredet sveitservilla kunne 
vært relevant forutsatt en bedre beskrivelse av bevaringsarbeidene, men vil uansett ikke 
alene kunne oppfylle kravet til minst 3 års praksis, jf. SAK10 § 11-3.  
 
Foretaket har dermed ikke dokumentert at det har kvalifikasjoner som er tilpasset 
godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1 andre ledd.  
 
Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 1 
Krav til praksis 
Fagområdet riving og miljøsanering omfatter sanering og forsvarlig sluttbehandling av farlig 
avfall iht. miljøsaneringsbeskrivelsen samt håndtering av rivingsmaterialer for ombruk, 
gjenvinning, energiutnyttelse og forsvarlig sluttbehandling iht. avfallsplan. 
Godkjenningsområdet omfatter også oppgaver ved tiltak på eksisterende byggverk 
(rehabilitering). 
Riving og miljøsanering av bygning med BRA inntil 400 m2, som f.eks. enebolig, tomannsbolig, 
rekkehus og kjedehus, og anlegg eller konstruksjoner med tilsvarende størrelse og 
materialbruk, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav t og tilhørende veiledning. 
 
Foretaket har i søknad om sentral godkjenning sendt inn fire referanseprosjekter. Alle i Oslo 
kommune. Dette dreier om et hotellbygg, to eneboliger og et boligbygg, som alle er tidligere 
omtalt. For de tre første prosjektene er det ikke gitt noen beskrivelse av arbeidsoppgavene 
som faller inn under godkjenningsområdet. For det siste prosjektet opplyses det om Verdich 
var ansvarlig for utførelse av rivearbeider, som ble utført av innleid arbeidskraft.  
 
I klagen er det ikke kommet ytterligere opplysninger om foretakets praksis.  
 
Direktoratet vurderer at det siste referanseprosjektet kan være relevant for 
godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1, men dette prosjektet vil alene ikke være tilstrekkelig 
for å dokumentere minst 2 års praksis med godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-3.  
 
Foretaket har dermed ikke dokumentert at det har kvalifikasjoner som er tilpasset 
godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1 andre ledd.  

» 
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Sak 10/18 Oversendelse av sak for opprettholdelse av endelig vedtak på søknad om 
sentral godkjenning fra Malmo og Ugelstad Eiendomsservice AS 
(godkjenningsnr. 2016/4451) 

 

Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle 
nye sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34. Klagenemnda kan 
omgjøre vedtak uten at det er påklaget dersom endringen ikke er til skade for noen som 
vedtaket retter seg mot eller direkte tilgodeser, jf. fvl. § 35 bokstav a. 

Vedtak: 

Klagenemndas vedtak av 26.04.2017 opprettholdes. 

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10.  

Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratets innstilling. Det 
hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:  

«Klagen gjelder 

Direktoratet har etter 01.10.2017 justert sin praksis når det gjelder tolkningen av begrepet 
gjennomføringsevne. I denne forbindelse blir behandlede saker fra perioden 01.01.2016 – 
01.10.2017 gjennomgått og vurdert på nytt. Saker som tidligere er stadfestet av nemnda vil 
bli gjennomgått på nytt av direktoratet og fremlagt Klagenemnda for sentral godkjenning for 
ny vurdering.  
 
Det er kun de godkjenningsområder som er begrunnet i manglende gjennomføringsevne som 
er gjenstand for ny behandling. 
 
Bakgrunn 
Foretaket klaget i direktoratets elektroniske søknadsløsning 20.05.2016 på vedtak av 
19.05.2016. Klagen ble behandlet av klagenemnda 26.04.2017 og det ble fattet endelig 
vedtak om avslag på utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1. 
 
Begrunnelsen for avslaget var at foretaket ikke hadde dokumentert nødvendig 
gjennomføringsevne i form av relevante fagbrev for utførelse. 
 
Ved søknad om sentral godkjenning må foretaket dokumentere at det har en organisasjon 
med gjennomføringsevne for oppgaver som er omfattet av godkjenningsområdet og oppfylle 
forskriftens krav til kvalitetssikringsrutiner og kvalifikasjoner, jf. byggesaksforskriften 
(heretter SAK10) §§ 9-1. Det har derfor vært direktoratets fortolkning og praksis å kreve at 
foretakene for de utførende godkjenningsområdene må dokumentere relevante fag-
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/svennebrev eller mesterbrev i tillegg til relevant utdanning på høgskolenivå. Etter at 
godkjenningsområdene for overordnet ansvar ble tatt ut av SAK10 i 2016, ble kravet til 
gjennomføringsevne mer tydelig.  
 
Direktoratet har imidlertid i arbeidet med endringer av kvalifikasjonskravene blitt 
oppmerksomme på at vår saksbehandling på dette feltet har vært for streng. Direktoratet 
endrer derfor sin saksbehandling fra 1.10.2017, slik at det ikke lenger vil være krav om å 
dokumentere relevante fag-/svennebrev i tillegg til relevant utdanning på høgskolenivå. 
Dette innebærer konkret at faglig ledelse med relevant utdanning på høgskolenivå vil kunne 
kvalifisere for sentral godkjenning for utførende godkjenningsområder opp til tiltaksklasse 3, 
forutsatt at øvrige vilkår i SAK10 er oppfylt.  
 
Saksgang 
04.03.2016 Søknad 
09.05.2016 Direktoratet etterspør ytterligere opplysninger 
18.05.2016 Tilleggsopplysninger registrert hos direktoratet 
19.05.2016 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 
20.05.2016 Klage på avslag registrert hos direktoratet 
26.04.2017 Klagenemnda gjør endelig vedtak 
02.01.2018 Direktoratet gjør en ny vurdering av klagesaken 
 
Vurdering 
I henhold til 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 vurderes 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. 
 
Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 
Krav til utdanning 
Utdanningskravet for ansvarlig utførende i tiltaksklasse 1 er fagbrev og minst 2 års praksis, jf. 
SAK10 §§ 11-2 og 11-3. Foretaket har dokumentert å ha ansatte med utdanning som 
sivilingeniør innen byggeteknikk fra 2008. Direktoratet vurderer denne utdanningen til å 
være relevant for godkjenningsområdet. Kravet til utdanning er dermed oppfylt. 
 
Krav til praksis 
Fagområdet omfatter forskalings-, armerings- og utstøpningsarbeider av konstruksjoner som 
fundamenter, vegger, søyler, bjelker og dekker.  
 
Godkjenningsområdet utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner omfatter arbeider i 
byggverk etter NS 1990 +NA plasseres i pålitelighetsklasse 1, og forutsettes utført med 
"begrenset kontroll". 
Eksempler på plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 kan være: 
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• fundamenter, vegger, dekker o.l. for småhus inntil 3 etasjer og høyst to boenheter 
over hverandre, 

• bygning for publikum og arbeidsbygning med høyst to etasjer, 
• forstøtningskonstruksjon med høyde inntil 2 m og kummer uten trafikkbelastning, 
• kulverter og bruer med spennvidder inntil 6 m, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav f 

og tilhørende veiledning. 
 
Foretaket hadde i søknad om sentral godkjenning sendt inn tre referanseprosjekter. Det 
første var et våningshus i Ringsaker kommune som var gitt ferdigattest i 2015. Her hadde 
foretaket utført fundamentering og gulv på grunn for bolig og garasje. Det andre prosjektet 
var et våningshus i Ringsaker kommune som var gitt ferdigattest i 2014. Her hadde foretaket 
utført fundamentering og gulv på grunn. Det siste prosjektet var en enebolig i Hamar 
kommune som var gitt ferdigattest i 2013. Her utførte foretaket fundamentering og gulv på 
grunn for tilbygg.  
 
Det fremkommer ikke ytterligere opplysninger om foretakets praksis i klagen.  
 
Direktoratets vurdering er at praksisen det var vist til i søknaden ikke er tilstrekkelig 
dekkende for godkjenningsområdet. Det vises til at godkjenningsområdet omhandler blant 
annet bygg med inntil 3 etasjer, samt kulverter og bruer med inntil 6 meters spennvidde og 
konstruksjoner med tilsvarende kompleksitet.  
 
I søknaden er det vist til støpning av gulv på grunn, noe direktoratet ikke vurderer til å dekke 
godkjenningsområdet fullt ut.  
 
Direktoratet vil imidlertid opplyse om at betongarbeider for småhus i tiltaksklasse 1 normalt 
vil omfattes av godkjenningsområdet utførelse av tømrerarbeider og montering av 
trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 som foretaket allerede har sentral godkjenning for, jf. 
SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav g og tilhørende veiledning. 
 
Foretaket har dermed ikke dokumentert at det har kvalifikasjoner som er tilpasset 
godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1 andre ledd. 
 
» 
 
Sak 11/18 Oversendelse av sak for opprettholdelse av endelig vedtak på søknad om 

sentral godkjenning fra 4CON AS (godkjenningsnr. 2016/3600) 
 

Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle 
nye sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34. Klagenemnda kan 
omgjøre vedtak uten at det er påklaget dersom endringen ikke er til skade for noen som 
vedtaket retter seg mot eller direkte tilgodeser, jf. fvl. § 35 bokstav a. 



 

Side 42 

Vedtak: 

Klagenemndas vedtak av 26.04.2017 opprettholdes. 

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10.  

Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratets innstilling. Det 
hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:  

«Klagen gjelder 

Direktoratet har etter 01.10.2017 justert sin praksis når det gjelder tolkningen av begrepet 
gjennomføringsevne. I denne forbindelse blir behandlede saker fra perioden 01.01.2016 – 
01.10.2017 gjennomgått og vurdert på nytt. Saker som tidligere er stadfestet av nemnda vil 
bli gjennomgått på nytt av direktoratet og fremlagt Klagenemnda for sentral godkjenning for 
ny vurdering.  
 
Det er kun de godkjenningsområder som er begrunnet i manglende gjennomføringsevne som 
er gjenstand for ny behandling. 
 
Bakgrunn 
Foretaket klaget i direktoratets elektroniske søknadsløsning 20.05.2016 på vedtak av 
19.05.2016. Klagen ble behandlet av klagenemnda 26.04.2017 og det ble fattet endelig 
vedtak om avslag på utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 og 
utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2. 
 
Begrunnelsen for avslaget var at foretaket ikke hadde dokumentert nødvendig 
gjennomføringsevne i form av relevante fagbrev for utførelse. 
 
Ved søknad om sentral godkjenning må foretaket dokumentere at det har en organisasjon 
med gjennomføringsevne for oppgaver som er omfattet av godkjenningsområdet og oppfylle 
forskriftens krav til kvalitetssikringsrutiner og kvalifikasjoner, jf. byggesaksforskriften 
(heretter SAK10) § 9-1. Det har derfor vært direktoratets fortolkning og praksis å kreve at 
foretakene for de utførende godkjenningsområdene må dokumentere relevante fag-
/svennebrev eller mesterbrev i tillegg til relevant utdanning på høgskolenivå. Etter at 
godkjenningsområdene for overordnet ansvar ble tatt ut av SAK10 i 2016, ble kravet til 
gjennomføringsevne mer tydelig.  
 
Direktoratet har imidlertid i arbeidet med endringer av kvalifikasjonskravene blitt 
oppmerksomme på at vår saksbehandling på dette feltet har vært for streng. Direktoratet 
endrer derfor sin saksbehandling fra 1.10.2017, slik at det ikke lenger vil være krav om å 
dokumentere relevante fag-/svennebrev i tillegg til relevant utdanning på høgskolenivå. 
Dette innebærer konkret at faglig ledelse med relevant utdanning på høgskolenivå vil kunne 
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kvalifisere for sentral godkjenning for utførende godkjenningsområder opp til tiltaksklasse 3, 
forutsatt at øvrige vilkår i SAK10 er oppfylt.  
 
Saksgang 
16.02.2016 Søknad 
08.04.2016 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 
20.04.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 
26.04.2017 Klagenemnda gjør endelig vedtak 
09.01.2018 Direktoratet gjør en ny vurdering av klagesaken 
 
Vurdering 
I henhold til 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 vurderes 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. 
 
Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 
Krav til utdanning 
Utdanningskravet for ansvarlig utførende i tiltaksklasse 2 er mesterbrev eller teknisk fagskole 
og minst 3 års praksis, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3. Foretaket har dokumentert å ha ansatte 
med utdanning som byggingeniør fra 1980. Direktoratet vurderer denne utdanningen til å 
være relevant for godkjenningsområdet. Kravet til utdanning er dermed oppfylt. 
 
Krav til praksis 
Fagområdet omfatter forskalings-, armerings- og utstøpningsarbeider av konstruksjoner som 
fundamenter, vegger, søyler, bjelker og dekker. 
 
Godkjenningsområdet utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner omfatter arbeider i 
byggverk Utførelse av konstruksjoner av slakkarmert, uarmert eller spennarmert betong med 
tiltak som etter NS 1990 +NA plasseres i pålitelighetsklasse 2, og forutsettes utført med 
"normal kontroll". 
 
Eksempler på plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2: 

• plasstøpte betongkonstruksjoner i bygning med boenheter og mer enn 3 etasjer, 
• plasstøpte betongkonstruksjoner i bygning for publikum og arbeidsbygning med 

inntil 5 etasjer, 
• betongarbeider av anleggskonstruksjoner som kulverter, forstøtningskonstruksjoner 

og bruer, 
• kummer og forstøtningskonstruksjoner med høyde over 2 m (med trafikkbelastning), 
• kulverter og bruer med spennvidder inntil 10 m, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav f 

og tilhørende veiledning. 
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Foretaket har i søknad om sentral godkjenning sendt inn ett referanseprosjekt. Dette dreier 
seg om en lagerhall i Eigersund kommune som er gitt ferdigattest i 2015. Det opplyses at 
foretaket stod ansvarlig for utførelse av betongkonstruksjoner i henhold til 
prosjekteringsgrunnlaget.  
 
I klagen har foretaket vist til utdrag av referanseprosjekter fra tidligere søknader i 2009 og 
2013. Dokumentasjonen fra 2009 viser til en CV, attester fra tidligere arbeidsforhold, samt 
referanseprosjekter.  Felles for disse referanseprosjektene er at faglig leder har hatt rolle 
som prosjektutvikler/prosjektleder. I tillegg er faglig leders funksjon i referanseprosjektet 
stikkordsmessig forkortet med «SØK», «PRO», «UTF» og  lignende. Rolle som 
prosjektutvikler/prosjektleder vil ofte inneholde en stor del administrative elementer, og i 
mindre grad faglig ledelse. Uten en nærmere redegjørelse for den faglige ledelsen og en 
beskrivelse av arbeidsoppgaver som faller inn under godkjenningsområdet kan ikke denne 
praksisen vurderes som relevant for godkjenningsområdet.  
 
I dokumentasjonen fra 2013 er det gitt en liste på 7 prosjekter. Av referanselisten fremgår 
det at foretaket har stått for prosjektleder for utbygger. Her er det heller ikke gitt noen 
beskrivelser av arbeidsoppgavene som kan knytte referanseprosjektene til oppgavene som 
faller inn under godkjenningsområdene.  
 
Direktoratets vurdering er at det verken i søknad eller klage er beskrevet tilstrekkelig praksis 
med godkjenningsområdet, som omhandler utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner for 
bygg med inntil 5 etasjer, kulverter og bruer med spennvidder inntil 10 meter og lignende 
konstruksjoner. Prosjektene i seg selv kan være relevante for godkjenningsområdet i 
tiltaksklasse 2, men det er ikke i tilstrekkelig grad beskrevet at foretaket har praksis som 
faglig ledelse for slike oppgaver. 
 
I forbindelse med behandlingen av klagen ble det etterspurt ytterligere praksis, dette gjelder 
imidlertid kun prosjektering av konstruksjonssikkerhet. 
 
Foretaket har dermed ikke dokumentert at det har kvalifikasjoner som er tilpasset 
godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1 andre ledd. 
 
Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 
Krav til utdanning 
Utdanningskravet for ansvarlig utførende i tiltaksklasse 2 er mesterbrev eller teknisk fagskole 
og minst 3 års praksis, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3. Foretaket har dokumentert å ha ansatte 
med utdanning som byggingeniør fra 1980. Direktoratet vurderer denne utdanningen til å 
være relevant for godkjenningsområdet. Kravet til utdanning er dermed oppfylt. 
 
Krav til praksis 
Fagområdet omfatter utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner. 
Oppgaver som inngår i fagområdet kan være utførelse av yttervegger, etasjeskiller, 
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innvendige vegger og takkonstruksjoner, luft- og fukttetting og varme-, lyd- og 
kondensisolering. 

Godkjenningsområdet omfatter oppføring og vesentlig endringsarbeider av bygning med 
boenhet til og med fire etasjer. Bygning for publikum og arbeidsbygning med tre og fire 
etasjer, samt andre trekonstruksjoner av tilsvarende kompleksitet. 

Eksempler på utførelse av tømrerarbeider i tiltaksklasse 2 kan være oppføring eller vesentlig 
endring av: 

• bygning med boenheter til og med fire etasjer 
• middels store skoler og barnehager 
• kompliserte loftsutbygginger med takopplett, ark eller takterrasse med store inngrep 

i bæresystemet 
• omfattende trekonstruksjoner slik som for eksempel komplett klimaskall, og 

omfattende brannskillekonstruksjoner i store bygg, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd 
bokstav g og tilhørende veiledning. 

Foretaket har i søknad om sentral godkjenning sendt inn ett referanseprosjekt fra Eigersund 
kommune som er gitt ferdigattest i 2015. Det fremgår av beskrivelsen at foretaket har stått 
for bærende trekonstruksjoner i forbindelse med oppføring av påbygg på næringsbygg. 

Når det gjelder dokumentasjonen innkommet i klagen viser direktoratet til vurderingen over, 
da dette også er tilfelle for dette godkjenningsområdet.  
 
Direktoratets vurdering er at prosjektet det er vist til søknaden kan være relevant for 
godkjenningsområdet, men det er ikke gitt en beskrivelse av tiltaket som tilsier at dette kan 
vurderes til tiltaksklasse 2. Selv om prosjektet kan være relevant for tiltaksklasse 1, vil ikke ett 
prosjekt alene være tilstrekkelig for å oppfylle praksiskravet på minst 3 år, jf. SAK10 § 11-3. 
Det er dermed ikke dokumentert at foretaket har tilstrekkelig praksis med dette 
godkjenningsområdet.  
 
Foretaket har dermed ikke dokumentert at det har kvalifikasjoner som er tilpasset 
godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1 andre ledd. 
 
» 
 
Sak 12/18 Oversendelse av sak for opprettholdelse av endelig vedtak på søknad om 

sentral godkjenning fra Apokalypse Kristian Klefstad (godkjenningsnr. 
2016/6676) 

 

Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle 
nye sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34. Klagenemnda kan 
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omgjøre vedtak uten at det er påklaget dersom endringen ikke er til skade for noen som 
vedtaket retter seg mot eller direkte tilgodeser, jf. fvl. § 35 bokstav a. 

Vedtak: 

Klagenemndas vedtak av 16.03.2017 opprettholdes. 

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10.  

Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratets innstilling. Det 
hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:  

«Klagen gjelder 

Direktoratet har etter 01.10.2017 justert sin praksis når det gjelder tolkningen av begrepet 
gjennomføringsevne. I denne forbindelse blir behandlede saker fra perioden 01.01.2016 – 
01.10.2017 gjennomgått og vurdert på nytt. Saker som tidligere er stadfestet av nemnda vil 
bli gjennomgått på nytt av direktoratet og fremlagt Klagenemnda for sentral godkjenning for 
ny vurdering. 
 
Bakgrunn 
I brev mottatt av direktoratet 15.08.2016 ble direktoratets vedtak av 28.07.2016 påklaget 
ved innehaver Kristian Klefstad. Klagen ble endelig behandlet av klagenemnda i møte av 
16.03.2017. Klagenemnda stadfestet her direktoratets vedtak om avslag på sentral 
godkjenning. Følgende godkjenningsområder ble avslått: 

• Utførelse av veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 1 
• Utførelse av landskapsutforming i tiltaksklasse 1 
• Utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 1 
• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 
• Utførelse av murerarbeid i tiltaksklasse 1 
• Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 1 

 
Begrunnelsen for avslaget var at foretaket ikke hadde dokumentert nødvendig 
gjennomføringsevne i form av relevante fagbrev for utførelse.  
 
Ved søknad om sentral godkjenning må foretaket dokumentere at det har en organisasjon 
med gjennomføringsevne for oppgaver som er omfattet av godkjenningsområdet og oppfylle 
forskriftens krav til kvalitetssikringsrutiner og kvalifikasjoner, jf. SAK10 §§ 9-1. Det har derfor 
vært direktoratets fortolkning og praksis å kreve at foretakene for de utførende 
godkjenningsområdene må dokumentere relevante fag-/svennebrev eller mesterbrev i tillegg 
til relevant utdanning på høgskolenivå. Etter at godkjenningsområdene for overordnet ansvar 
ble tatt ut av byggesaksforskriften i 2016, ble kravet til gjennomføringsevne mer tydelig.  
 



 

Side 47 

Direktoratet har imidlertid i arbeidet med endringer av kvalifikasjonskravene blitt 
oppmerksomme på at vår saksbehandling på dette feltet har vært for streng. Direktoratet 
endrer derfor sin saksbehandling fra 1.10.2017, slik at det ikke lenger vil være krav om å 
dokumentere relevante fag-/svennebrev i tillegg til relevant utdanning på høgskolenivå. 
Dette innebærer konkret at faglig ledelse med relevant utdanning på høgskolenivå vil kunne 
kvalifisere for sentral godkjenning for utførende godkjenningsområder opp til tiltaksklasse 3, 
forutsatt at øvrige vilkår i byggesaksforskriften er oppfylt.  
 
 
Saksgang 
08.07.2016 Søknad 
28.07.2016 Vedtak om sentral godkjenning (Avslag) 
15.08.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 
16.03.2017 Klagenemnda gjør endelig vedtak 
08.01.2017 Direktoratet foretar en ny vurdering av klagesaken 
 
Vurdering 
Direktoratet har vurdert klagen på ny og finner ikke grunnlag for omgjøring av klagesaken. 
Saken oversendes klagenemnda for endelig avgjørelse.  
 
I henhold til 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 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. 
 
 
Samlet vurdering for de påklagede godkjenningsområdene 
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 etter 
endt utdanning, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 med tilhørende veiledning.  
Foretakets innehaver Kristian Klefstad har dokumentert å ha utdanning som markedsøkonom 
ved Næringsakademiet fra 2004. Kravet til utdanningsnivå er oppfylt, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-
3.  
 
Ved søknad om sentral godkjenning er det også et vilkår at foretakets faglige ledelse kan 
dokumentere å ha relevant utdanning for de omsøkte godkjenningsområdene, jf. SAK10 §§ 
11-3 og 11-5 første ledd med tilhørende veiledning.  
 
Ved vurderingen av om utdanningen anses som relevant, er fagretning og fagkombinasjon 
sentralt, jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning. Et avgjørende moment vil derfor kunne 
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være om utdanningens innhold og fagretning gjenspeiler de påklagede 
godkjenningsområdenes innhold og arbeidsoppgaver.  
 
Godkjenningsområdenes innhold omfatter blant annet arbeider med fjellarbeider og 
sprengning, graving og fyllingsarbeider, forstøtningsmurer, legging av rør for vann og avløp, 
fundamenter, vegger og dekker av betong for hus samt andre betongarbeider som 
forstøtningskonstruksjoner og bruer, luft- og fukttetting, puss- og flisearbeider inkludert 
membranlegging samt arbeider med riving og miljøsanering av bygninger som eneboliger, 
tomannsboliger og andre anlegg eller konstruksjoner med tilsvarende størrelse og 
materialbruk, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav b, c, d, f, h og t med tilhørende veiledning.  
 
Utdanningen som markedsøkonom inneholder ingen bygg- eller anleggsfag som kan 
gjenspeile innholdet i og arbeidene som omfattes av de påklagede godkjenningsområdene. 
Det er på bakgrunn av dette direktoratets vurdering at foretaket ikke har dokumentert å ha 
ansatte med slik tilstrekkelig relevant kompetanse som er nødvendig for å kunne forestå 
arbeider som omfattes av de påklagede godkjenningsområdene. Utdanningen det er vist til 
kan dermed etter direktoratets vurdering ikke anses for å være tilstrekkelig relevant, jf. 
SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning.  
 
Utdanningskravet er dermed ikke oppfylt.  
 
Krav til praksis 
Godkjenningsområdenes innhold fremgår av SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav b, c, d, f, h og t 
med tilhørende veiledning. Som nevnt over omfatter godkjenningsområdene arbeider med 
blant annet fjellarbeider og sprengning, graving og fyllingsarbeider, opparbeidelse og 
planering av grøntanlegg, mindre veier og gangveier, forstøtningsmurer, legging av dekker, 
legging av rør for vann og avløp, fundamenter, vegger og dekker av betong for hus samt 
andre betongarbeider som forstøtningskonstruksjoner og bruer, luft- og fukttetting, puss- og 
flisearbeider inkludert membranlegging samt arbeider med riving og miljøsanering av 
bygninger som eneboliger, tomannsboliger og andre anlegg eller konstruksjoner med 
tilsvarende størrelse og materialbruk.  
 
Ved vurderingen av foretakets praksis er det sentralt om praksisen er oppdatert, praksisens 
varighet og tilknytning til godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-5 første ledd og tilhørende 
veiledning. Foretakets faglige ledelse må herunder kunne vise at den behersker hele bredden 
av arbeidsoppgaver innen det godkjenningsområdet det søker sentral godkjenning for, jf. 
Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) pkt. 10.8.1. Den faglige bredden fremgår av omtalen av 
godkjenningsområdet i SAK10 § 13-5, jf. den relevante bestemmelsen i kap. 12. I følge SAK10 
§ 13-2 skal foretaket i søknaden dokumentere at det oppfyller kravene for sentral 
godkjenning.  
 
Vurdering av praksis 
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For godkjenningsområdet utførelse av veg- og grunnarbeider har foretaket i søknaden vist til 
tre referanseprosjekter fra 2007 og 2008. Det er her beskrevet at foretaket har utført 
gravearbeider og fylling i forbindelse med oppføring av sammenbygde boligbygg, rekkehus 
og undervisningsbygg. Arbeidene det er vist til vil kunne være relevante arbeider for 
godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav b og tilhørende 
veiledning. Godkjenningsområdet har imidlertid et bredere innhold enn det foretaket har vist 
gjennom sin praksis, herunder sprengning og fjellarbeider, rørpressing og boring i fjell eller 
løse masser, utførelse av fundament med mer. Det er på bakgrunn av dette direktoratets 
vurdering at foretaket ikke har vist til tilstrekkelig relevant praksis med 
godkjenningsområdets bredde, jf. SAK10 § 11-3, jf. Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) pkt. 10.8.1.  
 
For godkjenningsområdet utførelse av landskapsutforming har foretaket i søknaden vist til 
ett referanseprosjekt fra 2008. Foretaket har her beskrevet å ha utført utforming og 
planering av grøntareal/plen i forbindelse med oppføring av rekkehus. Arbeidene vil kunne 
være relevante for godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav 
c og tilhørende veiledning. Kravet til praksis over tid for utførelse i tiltaksklasse 1 er imidlertid 
minimum 2 års relevant praksis, jf. SAK10 § 11-3. Det vil dermed ikke være tilstrekkelig å kun 
vise til ett referanseprosjekt for å oppfylle kravet til praksistid. 
 
Når det gjelder godkjenningsområdet utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg i 
tiltaksklasse 1 har foretaket i søknadsomgangen vist til tre referanseprosjekter fra 2007 – 
2014.  Disse omhandler blant annet legging av avløps- og drensrør for 
kontor/industribygning, rekkehus og enebolig. Det er ikke oppgitt dimensjon og kompleksitet 
for rørarbeidene. Ut i fra tilgjengelige beskrivelser og type bygning er det direktoratets 
vurdering at dette vil kunne være relevante arbeider for godkjenningsområdet i tiltaksklasse 
1, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav d og tilhørende veiledning. Beskrivelsene er ikke 
tilstrekkelige til å kunne vurdere referanseprosjektene opp i mot godkjenningsområdet i 
høyere tiltaksklasser.  
 
For godkjenningsområdet utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 er 
det i søknaden vist til fire referanseprosjekter fra perioden 2010 – 2016. Disse gjelder støping 
av banketter, gulv, vegger, dekker og støttemurer for bygninger som en barnehage, et 
legekontor og to eneboliger. Typen arbeider det er vist til vil kunne være relevante arbeider 
som omfattes av godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav f 
og tilhørende veiledning. Godkjenningsområdet har imidlertid et bredere innhold enn det 
foretaket har vist gjennom sin praksis, herunder forstøtningskonstruksjoner inntil 2 meter 
samt kulverter og bruer med spennvidder inntil 6 meter. Det er på bakgrunn av dette 
direktoratets vurdering at foretaket ikke har vist til tilstrekkelig relevant praksis med 
godkjenningsområdets bredde, jf. SAK10 § 11-3, jf. Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) pkt. 10.8.1. 
 
For godkjenningsområdet utførelse av murerarbeid har foretaket i søknaden vist til ett 
referanseprosjekt fra 2009. Det er her beskrevet at foretaket har utført arbeider med 
oppføring av ny grunnmur i Leca på en enebolig. Arbeidene vil kunne inngå som relevante 
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arbeider for godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav h og 
tilhørende veiledning. Godkjenningsområdet har imidlertid også et bredere innhold enn det 
foretakets praksis viser, herunder montering av vegg- og dekkelementer, luft- og fukttetting 
samt puss- og flisearbeider. Det er på bakgrunn av dette direktoratets vurdering at foretaket 
ikke har vist til tilstrekkelig relevant praksis med godkjenningsområdets bredde, jf. SAK10 § 
11-3, jf. Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) pkt. 10.8.1. På bakgrunn av kravene til praksis over tid vil 
heller ikke ett referanseprosjekt alene kunne dokumentere tilstrekkelig praksistid, som for 
funksjonen utførende i tiltaksklasse 1 vil være 2 år, jf. SAK10 § 11-3.  
 
For det siste godkjenningsområdet, utførelse av riving og miljøsanering, har foretaket i 
søknadsomgangen vist til tre referanseprosjekter fra 2009 – 2016. Disse omhandler riving og 
sanering av grunnmur til enebolig samt riving av eneboliger. Dette vil kunne være relevante 
arbeider for godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav t og 
tilhørende veiledning.  
 
Det fremkommer ikke ytterligere konkrete opplysninger om foretakets praksis i klagen.  
 
Foretaket har etter dette vist til flere referanseprosjekter som vil kunne karakteriseres som 
relevant praksis for de påklagede godkjenningsområdene. Kravet til relevant utdanning med 
tilstrekkelig nivå er imidlertid absolutt, jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning. Når 
foretaket ikke har dokumentert å ha tilstrekkelig relevant utdanning kan ikke praksis veie opp 
for dette.   
 
 
På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Apokalypse Kristian Klefstad verken 
i søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige 
kvalifikasjoner til å få sentral godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene, jf. SAK0 § 
11-1 andre ledd. 
 
» 
 
Sak 13/18 Oversendelse av sak for opprettholdelse av endelig vedtak på søknad om 

sentral godkjenning fra Egil Berge AS (godkjenningsnr. 2015/10721) 
 

Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle 
nye sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34. Klagenemnda kan 
omgjøre vedtak uten at det er påklaget dersom endringen ikke er til skade for noen som 
vedtaket retter seg mot eller direkte tilgodeser, jf. fvl. § 35 bokstav a. 

Vedtak: 

Klagenemndas vedtak av 29.09.2016 opprettholdes. 
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Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10.  

Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratets innstilling. Det 
hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:  

«Klagen gjelder 

 
 
Direktoratet har etter 01.10.2017 justert sin praksis når det gjelder tolkningen av begrepet 
gjennomføringsevne og kravet om en fast ansatt arbeidsgruppe på tre personer for 
prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 3. I denne forbindelse blir behandlede saker fra 
perioden 01.01.2016 – 01.10.2017 vedrørende gjennomføringsevne gjennomgått og vurdert 
på nytt. Saker som tidligere er stadfestet av nemnda vil bli gjennomgått på nytt av 
direktoratet og fremlagt Klagenemnda for sentral godkjenning for ny vurdering. 
 
Bakgrunn 
I brev datert 02.12.2015 ble direktoratets vedtak av 13.11.2015 påklaget ved daglig leder Egil 
Berge. Klagen ble endelig behandlet av klagenemnda for sentral godkjenning i møte av 
29.09.2016. Det ble her fattet endelig vedtak om opprettholdelse av avslag for følgende 
godkjenningsområder: 

• Prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 3 
• Kontroll av brannsikkerhet i tiltaksklasse 3 

 
Begrunnelsen for avslagene var at foretaket ikke hadde dokumentert å ha ansatte med 
tilstrekkelig utdanningsnivå for funksjonene prosjektering og kontroll i tiltaksklasse 3. 
Foretakets referanseprosjekter dekket heller ikke i tilstrekkelig grad tiltaksklasse 3 innenfor 
det omsøkte godkjenningsområdet, jf. forskrift 26. Mars 2010 nr. 488 om byggesak før 
1.1.2016 (Byggesaksforskriften, heretter SAK10) §§ 11-4 og 13-5 andre ledd bokstav e og 
femte ledd bokstav g med tilhørende veiledninger. Det var i tillegg direktoratets vurdering at 
foretaket ikke hadde dokumentert å ha tilstrekkelig gjennomføringsevne i form av en fast 
ansatt arbeidsgruppe på tre personer for prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 3.  
 
Direktoratet fant imidlertid grunnlag for å innvilge godkjenningsområdene i tiltaksklasse 2 i 
søknadsomgangen. 
 
Justering av praksis for vurdering av arbeidsgruppe og gjennomføringsevne 
Fram til 1.10.2017 har direktoratet stilt krav om at foretak må ha minst tre egne ansatte for å 
få sentral godkjenning som prosjekterende av brannkonsept i tiltaksklasse 3. Dette er gjort 
med henvisning til kravet om tilstrekkelig gjennomføringsevne i foretaket, og føringer i NS 
3901. Standarden stiller blant annet krav om at kompliserte byggverk i brannklasse 3 med 
omfattende fravik fra preaksepterte løsninger, skal utføres av en arbeidsgruppe bestående av 
minst tre personer. 
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Kravet er stilt med bakgrunn i at foretak ved søknad om sentral godkjenning må 
dokumentere at det har en organisasjon med gjennomføringsevne for oppgaver som er 
omfattet av godkjenningsområdet og oppfylle forskriftens krav til kvalitetssikringsrutiner og 
kvalifikasjoner, jf. SAK10 §§ 9-1. Det har derfor vært direktoratets fortolkning og praksis at en 
slik arbeidsgruppe må være ansatt i foretaket for å ha gjennomføringsevne til å kunne 
prosjektere brannkonsept i tiltaksklasse 3. 
Direktoratet har imidlertid i arbeidet med endringer av kvalifikasjonskravene blitt 
oppmerksomme på at vår saksbehandling på dette feltet har vært for streng. Direktoratet 
endrer derfor sin saksbehandling fra 1.10.2017, det vil si at det ikke stilles krav om at 
arbeidsgruppen må være fast ansatt i foretaket, men at foretaket ved behov kan leie inn 
eksterne for å oppfylle kravet til arbeidsgruppen. Foretak vil derfor kunne få innvilget sentral 
godkjenning uten å ha en fast ansatt arbeidsgruppe, forutsatt at kravene til praksis og øvrige 
vilkår i SAK10 er oppfylt. 
 
Saksgang 
24.09.2015 Søknad 
06.11.2015 Foreløpig svarbrev 
09.11.2015 Tilleggsinformasjon innsendt av foretaket 
13.11.2015 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 
02.12.2015 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 
24.09.2016 Klagenemnda gjør endelig vedtak om opprettholdelse av avslag 
05.01.2018 Direktoratet tar klagesaken opp til ny vurdering 
 
Vurdering 
Direktoratet har vurdert klagesaken på nytt og finner ikke grunnlag for omgjøring for de 
påklagede godkjenningsområdene. Saken oversendes klagenemnda for endelig avgjørelse.  
 
Saken er behandlet etter byggesaksforskriften slik den lød før 1.1.2016.  
 
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. 
 
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, 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 
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eksempel være sivilingeniør bygg. Foretaket har dokumentert å ha en ansatt med 
utdanning som høgskoleingeniør innen bygg og anleggsteknikk. Dette tilsvarer ikke det 
utdanningsnivå som kreves for å inneha sentral godkjenning for prosjektering av 
brannkonsept i tiltaksklasse 3.  
 
Utdanningskravet er dermed ikke oppfylt. 
 
Krav til praksis 
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. 
 
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. 
byggteknisk forskrift § 2-1 andre ledd bokstav a, eller i samsvar med ytelser verifisert 
ved analyse, jf. byggteknisk forskrift § 2-1 andre ledd bokstav b. Foretak skal kunne 
verifisere brannsikkerheten ved analyse på byggverk i tiltaksklasse 3, jf. byggteknisk 
forskrift § 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. 
 
For å inneha sentral godkjenning for prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 3 må 
foretaket i tillegg ha kompetanse til å gjennomføre en risikovurdering etter prinsipper 
beskrevet i NS 3901 eller tilsvarende. Dette innebærer at for prosjektering med analyser 
av byggverk i brannklasse 4 og andre større, kompliserte byggverk i brannklasse 3 med 
omfattende avvik fra preaksepterte løsninger skal dette utføres av en arbeidsgruppe 
bestående av minimum 3 personer. Foretaket har oppgitt å ha en ansatt med utdanning som 
byggingeniør som prosjekterer brannkonsept i tiltaksklasse 3. I klagen har foretaket i tillegg 
vist til inngått avtale med FOKUS Rådgivning AS om sidemannskontroll og felles 
dokumentasjon av avvik. Etter direktoratets vurdering foregår dermed prosjekteringen av 
brannkonsept i tiltaksklasse 3 ved hjelp av en slik arbeidsgruppe som nevnt.  
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Foretaket har i søknadsomgangen fra 2015 vist til ett referanseprosjekt fra 2015 for dette 
godkjenningsområdet. Det er her oppgitt som beskrivelse at foretaket har «prosjektert 
brannkonsept» for en skolebygning eller lignende bygning. Det fremkommer ingen 
informasjon om hvorvidt foretaket har prosjektert tiltaket i samsvar med preaksepterte 
ytelser eller ved bruk av analyse, herunder om foretaket behersker analysemetoder som 
nevnt over som inngår som en sentral del av godkjenningsområdet i tiltaksklasse 3.  
 
I klageomgangen har foretaket vedlagt en CV for daglig leder Egil Einar Berge. Det vises ikke i 
klagebrevet eller vedlagt CV til noen ytterligere konkrete referanseprosjekter, men Berge 
viser i sin CV til prosjekteringspraksis for brann generelt. Det fremkommer her at Egil Berge 
så langt det er mulig unngår fravik, og Berge anfører at det ikke bør være behov for 
risikoanalyser og simuleringsverktøy i 99% av søknadene. Berge opplyser om at foretaket ikke 
påtar seg oppdrag der det vil bli behov for store fravik som krever simuleringer eller 
risikoanalyser. Foretaket dokumenterer med dette ikke slik nødvendig praksis med 
godkjenningsområdet i tiltaksklasse 3, som prosjektering av brannkonsept ved hjelp av 
analyser og simuleringer samt beskrivelser til dette. Det er derfor direktoratets vurdering at 
foretaket ikke har dokumentert å ha nødvendig relevant praksis som omfattes av 
godkjenningsområdet i tiltaksklasse 3, jf. SAK10 §§ 11-4 og 13-5 andre ledd bokstav e og 
tilhørende veiledning.  
 
Kontroll av brannsikkerhet i tiltaksklasse 3 
Krav til utdanning 
Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 
kontrollerende i tiltaksklasse 3 er utdanning på universitetsnivå som sivilingeniør, 
master i arkitektur eller tilsvarende grad, 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 bygg. Foretaket har dokumentert å ha en ansatt med 
utdanning som høgskoleingeniør innen bygg og anleggsteknikk. Dette tilsvarer ikke det 
utdanningsnivå som kreves for å inneha sentral godkjenning for kontroll av 
brannsikkerhet i tiltaksklasse 3.  
 
Utdanningskravet 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. 
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Kontroll av brannsikkerhet 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, jf. SAK10 § 13-5 femte ledd bokstav g og tilhørende veiledning. 
Foretak som påtar seg ansvar som ansvarlig kontrollerende må kunne dokumentere at 
det har personell med relevant praksis fra det omsøkte kontrollområdet, dvs. hhv. 
prosjektering og/eller utførelse i tillegg til kontroll, jf. SAK10 § 11-2 fjerde ledd og 
tilhørende veiledning.  
 
Som behandlet ovenfor er det direktoratets vurdering at foretaket ikke har dokumentert å ha 
tilstrekkelig relevant og nødvendig praksis med prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 
3. Det er en forutsetning at foretaket kan dokumentere slik praksis for å få innvilget sentral 
godkjenning for kontroll av brannsikkerhet i tiltaksklasse 3. Når foretaket ikke har 
dokumentert å ha denne praksisen er det dermed heller ikke etter direktoratets vurdering 
kvalifisert for å inneha sentral godkjenning for godkjenningsområdet kontroll av 
brannsikkerhet i tiltaksklasse 3, jf. SAK10 §§ 11-2 fjerde ledd og 13-5 femte ledd bokstav g.  
 
Foretaket har i søknaden fra 2015 vist til ett referanseprosjekt for dette området fra 2015. 
Det er her vist til at foretaket har «kontrollert brannkonsept» for et boligbygg. Det 
fremkommer ingen nærmere beskrivelse av kontrollen opp i mot godkjenningsområdets 
innhold. Det er derfor også på bakgrunn av dette direktoratets vurdering at foretaket ikke 
har dokumentert å ha nødvendig relevant praksis med kontroll av brannsikkerhet i 
tiltaksklasse 3, jf. SAK10 §§ 11-2 fjerde ledd og 13-5 femte ledd bokstav g. 
 
Foretaket har på bakgrunn av dette ikke dokumentert at det samlet har kvalifikasjoner som 
er tilpasset godkjenningsområdet det er søkt om, jf. SAK10 § 11-1. 
 
Direktoratet finner etter dette at Egil Berge AS verken i søknaden eller i klagesaksomgangen 
har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner til å få sentral godkjenning for 
godkjenningsområdene prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 3 og kontroll av 
brannsikkerhet i tiltaksklasse 3, jf. SAK10 § 11-1. 
 
Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge. 
 
Direktoratet gjør for øvrig oppmerksom på at foretaket igjen kan søke om sentral 
godkjenning for ansvarsrett når det kan dokumenteres at vilkårene i kapittel 11, og øvrige 
vilkår etter forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26.03.2010 nr. 488 er oppfylt. 
 
» 

Klager har i e-postkorrespondanse mellom 25.01.2018 og 29.01.2018 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 14/18 Oversendelse av sak for opprettholdelse av endelig vedtak på søknad om 
sentral godkjenning fra Paulsen Bygg & Vedlikehold AS (godkjenningsnr. 
2016/5932) 

 
Foretaket har i e-post datert 07.02.2018 meldt at de ikke ønsker saken vurdert på nytt. Saken 
vil derfor ikke bli behandlet. 
 
 
 
Sak 15/18 Oversendelse av sak for mulig omgjøring når det gjelder endelig vedtak på 

søknad om sentral godkjenning fra Atcon AS (godkjenningsnr. 2016/4272) 
 

Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle 
nye sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34. Klagenemnda kan 
omgjøre vedtak uten at det er påklaget dersom endringen ikke er til skade for noen som 
vedtaket retter seg mot eller direkte tilgodeser, jf. fvl. § 35 bokstav a. 

Vedtak: 

Klagenemndas vedtak av 26.04.2017 omgjøres delvis. 

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10.  

Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratets innstilling. Det 
hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:  

«Klagen gjelder 

Direktoratet har etter 01.10.2017 justert sin praksis når det gjelder tolkningen av begrepet 
gjennomføringsevne. I denne forbindelse blir behandlede saker fra perioden 01.01.2016 – 
01.10.2017 gjennomgått og vurdert på nytt. Saker som tidligere er stadfestet av 
Klagenemnda for sentral godkjenning vil bli gjennomgått på nytt av direktoratet og fremlagt 
nemnda for ny vurdering. Det er kun de godkjenningsområder som er begrunnet i manglende 
gjennomføringsevne som er gjenstand for ny behandling.  
 
Bakgrunn 
I brev datert 11.05.2016 ble vedtak om sentral godkjenning av 20.04.2016 påklaget av 
foretaket ved Torgeir von Dahn. Klagen ble behandlet av klagenemnda 26.04.2017, hvor det 
ble fattet endelig vedtak om avslag grunnet gjennomføringsevne for følgende 
godkjenningsområder: 

• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 
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• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse i 
tiltaksklasse 2 

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

• Utførelse av arbeid på bevaringsverdige byggverk i tiltaksklasse 2 
 
Begrunnelsen for avslaget var at foretaket ikke hadde dokumentert nødvendig 
gjennomføringsevne i form av relevante fag-/svennebrev for utførelse. 
 
Ved søknad om sentral godkjenning må foretaket dokumentere at det har en organisasjon 
med gjennomføringsevne for oppgaver som er omfattet av godkjenningsområdet og oppfylle 
forskriftens krav til kvalitetssikringsrutiner og kvalifikasjoner, jf. byggesaksforskriften (SAK10) 
§§ 9-1. Det har derfor vært direktoratets fortolkning og praksis å kreve at foretakene for de 
utførende godkjenningsområdene må dokumentere relevante fag-/svennebrev eller 
mesterbrev i tillegg til relevant utdanning på høgskolenivå. Etter at godkjenningsområdene 
for overordnet ansvar ble tatt ut av byggesaksforskriften i 2016, ble kravet til 
gjennomføringsevne mer tydelig.  
 
Direktoratet har imidlertid i arbeidet med endringer av kvalifikasjonskravene blitt 
oppmerksomme på at vår saksbehandling på dette feltet har vært for streng. Direktoratet 
endrer derfor sin saksbehandling fra 1.10.2017, slik at det ikke lenger vil være krav om å 
dokumentere relevante fag-/svennebrev i tillegg til relevant utdanning på høgskolenivå. 
Dette innebærer konkret at faglig ledelse med relevant utdanning på høgskolenivå vil kunne 
kvalifisere for sentral godkjenning for utførende godkjenningsområder opp til tiltaksklasse 3, 
forutsatt at øvrige vilkår i byggesaksforskriften er oppfylt.   
 
Saksgang 
12.05.2016 Søknad 
20.04.2016 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 
12.05.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 
26.04.2017 Klagenemnda gjør endelig vedtak 
21.12.2017 Brev til foretaket med orientering om ny vurdering og behov for ytterligere 
opplysninger 
22.12.2017 Tilsvar fra foretaket 
 
Vurdering 
I henhold til 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 vurderes 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. 
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Samlet vurdering av kravet til utdanning 
Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 
utførende i tiltaksklasse 2 er mesterbrev eller fagskole (teknisk fagskole med 120 
fagskolepoeng), eller tilsvarende, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. 
 
Foretaket har dokumentert at daglig leder er utdannet ingeniør med linjefag anleggsteknikk 
fra 1972. Denne utdanningen oppfyller kravet til nødvendig utdanningsnivå for funksjonen 
ansvarlig utførende i tiltaksklasse 2. Spørsmålet blir derfor om denne er relevant for 
godkjenningsområdene utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner, utførelse av 
tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner, utførelse av montering av bærende metall- 
eller betongkonstruksjoner og utførelse av arbeid på bevaringsverdige byggverk. 
 
Ved tidspunktet da utdanningen ble gjennomført var det en større grad av tverrfaglighet når 
det gjaldt ingeniørutdanningen. Den dokumenterte utdanningen inneholder både bygg- og 
anleggstekniske fag og av relevans for de nevnte godkjenningsområdene innehar 
utdanningen blant annet opplæring i fagene betong- og murkonstruksjoner, stål- og 
trekonstruksjoner, husbygging, byggstatikk og mekanikk. Direktoratet finner på bakgrunn av 
dette at utdanningen er relevant for nevnte godkjenningsområder. 
 
Kravet til utdanning er dermed oppfylt.  
 
Kravet til praksis 
Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2  
Generelt om godkjenningsområdet 
Godkjenningsområdet utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner omfatter forskalings-, 
armerings- og utstøpningsarbeider av konstruksjoner som fundamenter, vegger, søyler, 
bjelker og dekker, jf, SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav f og tilhørende veiledning.  
 
Tiltaksklasse 1 omfatter arbeider i byggverk etter NS 1990 +NA plasseres i pålitelighetsklasse 
1, og forutsettes utført med "begrenset kontroll". Eksempler på plasstøpte 
betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 kan være: 

• fundamenter, vegger, dekker o.l. for småhus inntil 3 etasjer og høyst to boenheter 
over hverandre, 

• bygning for publikum og arbeidsbygning med høyst to etasjer, 
• forstøtningskonstruksjon med høyde inntil 2 m og kummer uten trafikkbelastning, 
• kulverter og bruer med spennvidder inntil 6 m. 

Tiltaksklasse 2 omfatter utførelse av konstruksjoner av slakkarmert, uarmert eller 
spennarmert betong med tiltak som etter NS 1990 +NA plasseres i pålitelighetsklasse 2, og 
forutsettes utført med "normal kontroll". Eksempler på plasstøpte betongkonstruksjoner i 
tiltaksklasse 2: 

• plasstøpte betongkonstruksjoner i bygning med boenheter og mer enn 3 etasjer, 



 

Side 59 

• plasstøpte betongkonstruksjoner i bygning for publikum og arbeidsbygning med 
inntil 5 etasjer, 

• betongarbeider av anleggskonstruksjoner som kulverter, forstøtningskonstruksjoner 
og bruer, 

• kummer og forstøtningskonstruksjoner med høyde over 2 m (med trafikkbelastning), 
• kulverter og bruer med spennvidder inntil 10 m. 

For funksjonen ansvarlig utførende i tiltaksklasse 2 må foretaket dokumentere minst 3 års 
praksis med godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning.  
 
Den konkrete vurderingen av praksisen foretaket har vist til 
Foretaket hadde i søknaden om sentral godkjenning sendt inn seks referanseprosjekter. Det 
første og femte referanseprosjektet gjaldt oppføring av et kontorbygg på 1,5 etasjer og synes 
også å være det samme prosjektet. Foretaket skriver at det utførte alt av betongarbeider. 
Prosjektet inneholder imidlertid ingen nærmere beskrivelse av hvilke betongarbeider som er 
utført. Det er således vanskelig å vurdere hvorvidt prosjektet dokumenterer tilstrekkelig bred 
erfaring med de oppgavene som omfattes av godkjenningsområdet. 
 
Det andre, fjerde og sjette referanseprosjektet gjaldt ombygging av en fylkesmannsbolig og 
synes å være det samme prosjektet. Prosjektet er fra 2016 og foretaket skriver at det utførte 
betongarbeider i prosjektet, herunder forskaling, støpning og armering av trapper, 
etasjeskiller og heisfundament. Direktoratet finner at prosjektet dokumenterer relevante 
arbeider med godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2.  
 
Det tredje referanseprosjektet gjaldt ferdigstillelse av en teknisk verkstedbygning og er fra 
2010. Foretaket skriver at det forskalte, støpte og armerte 4000 m2 gulv som tåler stridsvogn, 
samt utvendige fundamenter og kjørebane for stridsvogner. Videre skriver foretaket at det 
bygget et strong-room i betong i høyeste sikkerhetsklasse. Direktoratet finner at 
referanseprosjektet er relevant for utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner, men at det 
ikke inneholder noen nærmere beskrivelse av arbeider som i kompleksitet, vanskelighetsgrad 
og konsekvens tilsvarer tiltaksklasse 2.  
Direktoratet finner derfor at prosjektet dokumenterer relevante arbeider med 
godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1.  
 
Direktoratet etterspurte i brev av 21.12.2017 nærmere beskrivelser av innsendte 
referanseprosjekter og/eller flere referanseprosjekter som beskriver praksis med 
godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2. I tilsvar fra foretaket av 22.12.2018 er det listet opp 
fem referanseprosjekter. Direktoratet kan ikke se at prosjektene inneholder noen nærmere 
beskrivelse av godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2. Kravet til praksislengde er derfor ikke 
oppfylt for utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2.  
 
Direktoratet finner imidlertid at foretaket i prosjektet vedrørende fylkesmannsboligen og 
verkstedbygningen til sammen dokumenterer en tilstrekkelig bredde med de 
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arbeidsoppgavene som omfattes av godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1, samt at 
prosjektene oppfyller kravet til praksislengde for denne tiltaksklassen.  
 
Direktoratet finner etter ovennevnte at kravet til praksis er oppfylt for utførelse av plasstøpte 
betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1.   
 
Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 
Generelt om godkjenningsområdet 
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, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav g og tilhørende veiledning.  
 
Tiltaksklasse 1 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. 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 
 
Tiltaksklasse 2 omfatter oppføring og vesentlig endringsarbeider av bygning med boenhet til 
og med fire etasjer. Bygning for publikum og arbeidsbygning med tre og fire etasjer, samt 
andre trekonstruksjoner av tilsvarende kompleksitet. Eksempler på utførelse av 
tømrerarbeider i tiltaksklasse 2 kan være oppføring eller vesentlig endring av: 

• bygning med boenheter til og med fire etasjer 
• middels store skoler og barnehager 
• kompliserte loftsutbygginger med takopplett, ark eller takterrasse med store inngrep 

i bæresystemet 
• omfattende trekonstruksjoner slik som for eksempel komplett klimaskall, og 

omfattende brannskillekonstruksjoner i store bygg 

Den konkrete vurderingen av praksisen foretaket har vist til 
Foretaket har i søknaden vist til tre referanseprosjekter for utførelse av tømrerarbeid og 
montering av trekonstruksjoner. Prosjektene er fra 2010, 2013 og 2015 og gjaldt ombygging 
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av en fylkesmannsbolig til kontorbygning, ferdigstillelse av en teknisk verkstedbygning og 
rehabilitering av et leilighetsbygg som er fra slutten av 1800-tallet. Foretaket skriver at det 
var ansvarlig for utførelse av byggtekniske arbeider, som blant annet omfattet oppføring av 
stålkonstruksjoner, tømrer- og snekkerarbeider. Foretaket satte inn vegger i tre samt glass, 
delvis himling i tre, innsetting/utskifting av vinduer og dører, brann- og lydtetting, utførte 
våtromsarbeider, pusset vegger, skiftet ut panel og forsterket fundament. Direktoratet finner 
at prosjektene dokumenterer relevante arbeider med godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1.  
 
Direktoratet etterspurte i brev av 21.12.2017 nærmere beskrivelser av innsendte 
referanseprosjekter og/eller flere referanseprosjekter som beskriver praksis med 
godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2. I tilsvar fra foretaket av 22.12.2018 er det listet opp 
fem referanseprosjekter. Direktoratet kan ikke se at prosjektene inneholder noen nærmere 
beskrivelse av godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2.  Kravet til praksis er dermed ikke oppfylt 
for utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2.  
 
Direktoratet finner imidlertid at referanseprosjektene gir en dekkende beskrivelse av 
godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1, samt at prosjektene oppfyller kravet til praksislengde.  
 
Direktoratet finner etter ovennevnte at kravet til praksis er oppfylt for utførelse av 
tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1.   
 
Utførelse av montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 3 
Generelt om godkjenningsområdet 
Fagområdet omfatter montering av bærende og ikke-bærende bygningsdeler av metall, eller 
prefabrikkerte betongelementer. Utførelse av sikringstiltak inngår i godkjenningsområdet. 
Montering og avstivning under montering og ansvar for utførelse av brannisolering og 
branntetting inngår i godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav i og 
tilhørende veiledning.  

Tiltaksklasse 2 Godkjenningsområdet omfatter montering av bærende metall- eller 
betongkonstruksjoner som etter NS 1990 +NA plasseres i pålitelighetsklasse 2, og forutsettes 
utført med "normal kontroll". Eksempler på montering av bærende metall- eller 
betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 kan være: 

• større lager- eller industribygg, 
• boligblokker, kontor-, forretnings- eller skolebygg inntil 5 etg, 
• nye balkonger på boligblokker høyere enn 5. etg, 
• middels store brukonstruksjoner inntil 20 m spenn, tårn inntil 30 m høyde, 
• mast med bardunordning på ett nivå, 
• bæresystem av stål eller aluminium i lette takkonstruksjoner. 

Tiltaksklasse 3 omfatter montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner som etter 
NS 1990 +NA plasseres i pålitelighetsklasse 2 eller 3, og forutsettes utført med "utvidet 
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kontroll". Godkjenningsområdet omfatter montering av konstruksjoner med store høyder, 
med stor vanskelighetsgrad eller kompleksitet, med tilhørende sikringstiltak ved utførelse. 
Eksempler på montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 3 kan 
være: 
 

• store bygninger med store spennvidder og høyder, 
• store kontorbygg og overnattingsbygg, 
• idrettshaller med store spenn, 
• bru med store spennvidder, 
• høye tårn eller master, 
• store tribuneanlegg 

 
Den konkrete vurderinger av praksisen foretaket har vist til 
Foretaket har i søknaden vist til seks referanseprosjekter for utførelse av montering av 
bærende metall- eller betongkonstruksjoner. Det første og fjerde prosjektet gjaldt 
ombygging av en fylkesmannsbolig til kontorbygning og er fra 2016. Foretaket skriver at det 
monterte stålkonstruksjoner, herunder bjelker og søyler, samt forsterking av dørutsparinger. 
Direktoratet finner at prosjektet dokumenterer relevante arbeider med 
godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2.  
 
Det andre og sjette prosjektet gjaldt henholdsvis oppføring av en kontorbygning på 1,5 
etasjer og oppføring av et nytt verksted med kontorlokaler. Foretaket skriver at det monterte 
bærende stålkonstruksjoner som søyler, bjelker og vegger. Direktoratet finner at prosjektene 
dokumenterer relevante arbeider med godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1.   
 
Det tredje referanseprosjektet gjaldt ferdigstillelse av en teknisk verkstedbygning og er fra 
2010. Foretaket skriver at det monterte bærende stålkonstruksjoner som søyler, bjelker og 
kranbaner, samt gangbru over hele verkstedbygningen. Det gis imidlertid ingen nærmere 
beskrivelse av at arbeidene i kompleksitet, vanskelighetsgrad og konsekvens tilsvarer 
tiltaksklasse 2 eller 3. Direktoratet finner derfor at prosjektet dokumenterer relevante 
arbeider med godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1.  
 
Det femte referanseprosjektet gjaldt riving og ombygging av eksisterende ungdomsskole og 
er fra 2010. Foretaket skriver at det utførte montering av stålkonstruksjoner som søyler, 
vegger, tak og korrugerte stålplater. Direktoratet vurderer dette til å være relevante arbeider 
med godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2.  
 
Direktoratet etterspurte i brev av 21.12.2017 nærmere beskrivelser av innsendte 
referanseprosjekter og/eller flere referanseprosjekter som beskriver praksis med 
godkjenningsområdet i tiltaksklasse 3. I tilsvar fra foretaket av 22.12.2018 er det listet opp 
fem referanseprosjekter. Direktoratet kan ikke se at prosjektene inneholder noen nærmere 
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beskrivelse av godkjenningsområdet i tiltaksklasse 3. Kravet til praksis er dermed ikke oppfylt 
for utførelse av montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 3.  
 
Direktoratet finner imidlertid at referanseprosjektene gir en dekkende beskrivelse av 
godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2, samt at prosjektene oppfyller kravet til praksislengde.  
 
Direktoratet finner etter ovennevnte at kravet til praksis er oppfylt for utførelse av 
montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2.   
 
Utførelse av arbeid på bevaringsverdige byggverk i tiltaksklasse 2 
Generelt om godkjenningsområdet 
Fagområdet omfatter arbeider (restaurering/bevaring) på byggverk med ulik grad av juridisk 
vernestatus. Godkjenningsområdet omfatter også tiltak på byggverk som åpenbart fyller 
kriteriene for tilsvarende formelt vern. Arbeid på bevaringsverdige byggverk omfatter arbeid 
med alle typer materialer og innenfor en rekke håndverksfag, slik som murer, tømrer, 
snekker, blikkenslager, taktekker og maler. Restaurering av slike tiltak kan omfatte både 
konstruktive og ikke konstruktive (dekorative) deler, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav l og 
tilhørende veiledning.   
 
Plassering i tiltaksklasse for arbeider på bevaringsverdige byggverk vil være avhengig av 
arbeidets kompleksitet og vanskelighetsgrad og byggverkets verneverdi og autentisitet. Det 
er en forutsetning at foretak som søker sentral godkjenning innen dette området har 
kjennskap til bygningens tekniske oppbygging, utseende og egenskaper, jf. SAK10 § 13-5 
tredje ledd bokstav l og tilhørende veiledning.  
 
For funksjonen ansvarlig utførende i tiltaksklasse 1 og 2 må foretaket dokumentere 
henholdsvis minst 2 og 3 års praksis med godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-3 og 
tilhørende veiledning.  
 
Den konkrete vurderingen av praksisen foretaket har vist til 
Foretaket har i søknaden vist til tre referanseprosjekter for utførelse av arbeid på 
bevaringsverdige byggverk. Det første og andre prosjektet er fra 2016 og omfattet 
ombygging av en fylkesmannsbolig til kontorbygning, og synes å være det samme prosjektet. 
Foretaket skriver at bygget er fra 1915 og at bygget er underlagt kontroll av byantikvaren. 
Direktoratet ser av eiendomsinformasjonen til Kartverket at bygningen er forskriftsfredet. 
Videre skriver foretaket at det måtte ta hensyn til eksisterende materialer og løsninger, 
herunder måtte listverk og brystningspanel i størst mulig grad brukes om igjen og alle 
eksemplarer av tapeter måtte bevares/arkiveres. Direktoratet finner at dette prosjektet 
dokumenterer relevante arbeider med godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1.  
 
Det tredje prosjektet gjaldt rehabilitering av et leilighetsbygg fra slutten av 1800-tallet. 
Prosjektet er fra 2013 arbeidene omfattet blant annet skifte av panel, dører og vinduer, 
pussing av vegger, forsterking av fundament, samt innvendige maler- og snekkerarbeider. 
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Foretaket skriver at boligen ligger i et bevaringsverdig strøk og at det ble stilt strenge krav til 
utførelsen grunnet den bevaringsverdige statusen. Direktoratet ser av 
eiendomsinformasjonen til Kartverket at bygningen ikke er forskriftsfredet. Den er imidlertid 
oppført i SEFRAK-registeret, et landsdekkende register over eldre bygninger og andre 
kulturminner. Referanseprosjektet inneholder ingen nærmere beskrivelse av arbeidet opp 
mot godkjenningsområdet faglige innhold. Det er ikke dokumentert at det er utført 
restaurering eller bevaring, herunder beskrivelser av arbeider med tanke på byggenes 
utseende og egenskaper for valg av materialer og arbeidsmetoder. 
 
Direktoratet etterspurte i brev av 21.12.2017 nærmere beskrivelser av innsendte 
referanseprosjekter og/eller flere referanseprosjekter som beskriver praksis med 
godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2. I tilsvar fra foretaket av 22.12.2018 er det listet opp 
fem referanseprosjekter. Direktoratet kan ikke se at prosjektene inneholder noen nærmere 
beskrivelse av godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1 eller 2.  
 
Foretaket har etter ovennevnte dokumentert ett relevant referanseprosjekt med utførelse av 
arbeid på bevaringsverdige byggverk i tiltaksklasse 1. Det vil si at foretaket har dokumentert 
1 års praksis i tiltaksklasse 1, som dermed ikke oppfyller kravet til praksislengde.  
 
Kravet til praksis er dermed ikke oppfylt for utførelse av arbeid på bevaringsverdige 
byggverk.  
 
Direktoratet finner grunnlag for å delvis omgjøre vedtaket av 26.04.2017. Direktoratet finner 
grunnlag for å innvilge følgende godkjenningsområder: 

• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 
• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 
• Utførelse av montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 

2 
 
» 
 
Sak 16/18 Oversendelse av sak for opprettholdelse av endelig vedtak på søknad om 

sentral godkjenning fra Bauge Entreprenør AS (godkjenningsnr. 2016/3796) 
 

Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle 
nye sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34. Klagenemnda kan 
omgjøre vedtak uten at det er påklaget dersom endringen ikke er til skade for noen som 
vedtaket retter seg mot eller direkte tilgodeser, jf. fvl. § 35 bokstav a. 

Vedtak: 

Klagenemndas vedtak av 31.05.2017 opprettholdes. 
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Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10.  

Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratets innstilling. Det 
hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:  

«Klagen gjelder 

Direktoratet har etter 01.10.2017 justert sin praksis når det gjelder tolkningen av begrepet 
gjennomføringsevne. I denne forbindelse blir behandlede saker fra perioden 01.01.2016 – 
01.10.2017 gjennomgått og vurdert på nytt. Saker som tidligere er stadfestet av 
Klagenemnda for sentral godkjenning vil bli gjennomgått på nytt av direktoratet og fremlagt 
nemnda for ny vurdering. Det er kun de godkjenningsområder som er begrunnet i manglende 
gjennomføringsevne som er gjenstand for ny behandling.  
 
Bakgrunn 
I brev datert 26.04.2016 ble vedtak om sentral godkjenning av 07.04.2016 påklaget av 
foretaket ved Pål Jarle Lien. Klagen ble behandlet av klagenemnda 31.05.2017, hvor det ble 
fattet endelig vedtak om avslag grunnet manglende gjennomføringsevne for følgende 
godkjenningsområder:  

• Utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 2 
• Utførelse av montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 

2 
 
Avslaget for godkjenningsområdet utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 2 ble begrunnet med 
at foretaket ikke hadde dokumentert nødvendig gjennomføringsevne i form av relevant fag-
/svennebrev.  
 
Avslaget for godkjenningsområdet utførelse av bærende metall- eller betongkonstruksjoner 
ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert tilstrekkelig relevant praksis, 
herunder at det viste til referanseprosjekter hvor arbeidene var utført av innleid sveisefirma.  
 
Ved søknad om sentral godkjenning må foretaket dokumentere at det har en organisasjon 
med gjennomføringsevne for oppgaver som er omfattet av godkjenningsområdet og oppfylle 
forskriftens krav til kvalitetssikringsrutiner og kvalifikasjoner, jf. byggesaksforskriften (SAK10) 
§§ 9-1. Det har derfor vært direktoratets fortolkning og praksis å kreve at foretakene for de 
utførende godkjenningsområdene må dokumentere relevante fag-/svennebrev eller 
mesterbrev i tillegg til relevant utdanning på høgskolenivå. Etter at godkjenningsområdene 
for overordnet ansvar ble tatt ut av byggesaksforskriften i 2016, ble kravet til 
gjennomføringsevne mer tydelig.  
 
Direktoratet har imidlertid i arbeidet med endringer av kvalifikasjonskravene blitt 
oppmerksomme på at vår saksbehandling på dette feltet har vært for streng. Direktoratet 
justerer derfor sin saksbehandling fra 1.10.2017, slik at det ikke lenger vil være krav om å 
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dokumentere relevante fag-/svennebrev i tillegg til relevant utdanning på høgskolenivå. 
Dette innebærer konkret at faglig ledelse med relevant utdanning på høgskolenivå vil kunne 
kvalifisere for sentral godkjenning for utførende godkjenningsområder opp til tiltaksklasse 3, 
forutsatt at øvrige vilkår i byggesaksforskriften er oppfylt. Justeringen innebærer også at 
referanseprosjekter hvor det er benyttet innleid kompetanse for utførelsen kan være 
relevante.  
 
Saksgang 
28.01.2016 Søknad 
07.04.2016 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 
26.04.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 
21.12.2017 Brev til foretaket med orientering om ny vurdering og behov for ytterligere 
opplysninger 
 
Vurdering 
I henhold til 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 vurderes 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. 
 
Utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 2 
Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 
utførende i tiltaksklasse 2 er mesterbrev eller fagskole (teknisk fagskole med 120 
fagskolepoeng), eller tilsvarende, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. 
Foretaket har dokumentert at daglig leder Pål Jarle Lien er utdannet ingeniør med linjefag 
bygg fra 1990, samt at prosjektleder Håkon Kyllingmark er utdannet ingeniør med linjefag 
teknisk planlegging fra 2004. Direktoratet finner at den dokumenterte utdanningen er 
relevant for faglig ledelse av arbeider som omfattes av godkjenningsområdet.  
 
Kravet til utdanning er dermed oppfylt.  
 
Krav til praksis 
Godkjenningsområdet utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 1 omfatter murarbeid med liten 
vanskelighetsgrad, som f.eks. enebolig, tomannsbolig, rekkehus og kjedehus, og andre 
byggverk med liten vanskelighetsgrad. Godkjenningsområdet omfatter alle relevante 
arbeider som inngår i oppføring av bygning i tiltaksklasse 1, f.eks. betongarbeider, montering 
av produkter, bygningselementer og takkonstruksjoner, samt taktekkingsarbeider og 
membranarbeider (fukt, radon) mm. Oppgaver som inngår i godkjenningsområdet kan være 
utførelse av yttervegger, etasjeskiller, innvendige vegger, montering av glasskonstruksjoner, 
luft- og fukttetting og varme-, lyd- og kondensisolering. Godkjenningsområdet omfatter også 
arbeider med murte ikke-bærende vegger (forblending)  og mindre kompliserte ombyggings- 
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og rehabiliteringsarbeider i større eksisterende byggverk inntil 3 etasjer, jf. SAK10 § 13-5 
tredje ledd bokstav h og tilhørende veiledning. 
 
Eksempler på annet murarbeid i tiltaksklasse 1 er: 

• utførelse av konstruksjoner og anlegg av liten vanskelighetsgrad, som f.eks 
forstøtningsmur, 

• montering av enkle vegg og dekkeelementer, 
• utførelse av luft- og fukttetting, varme-, lyd- og kondensisolering, 
• montering av piper og ildsteder,puss- og flisarbeider inkludert membranlegging 

 
Godkjenningsområdet utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 2 omfatter murarbeid med 
middels vanskelighetsgrad i bygninger med 3 til 5 etasjer, og andre murarbeid med 
tilsvarende vanskelighetsgrad. Godkjenningsområdet omfatter også legging av membran, jf. 
SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav h og tilhørende veiledning.  
 
Eksempler på murarbeid i tiltaksklasse 2 kan være: 

• bærevegger, søyler og pilastre, lyd- og brannvegger, 
• forblendingsarbeider 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. 
 
For funksjonen ansvarlig utførende i tiltaksklasse 1 og 2 må foretaket dokumentere 
henholdsvis minst 2 og 3 års praksis med godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-3.  
 
Foretaket har i søknaden vist til to referanseprosjekter fra 2013 for utførelse av murarbeid. 
Prosjektene gjaldt en butikk/forretningsbygning og en kollektivterminal. Foretaket skriver at 
butikken/forretningsbygget har et areal på 2300 m2 fordelt på fire etasjer bestående av 
parkeringskjeller/teknisk rom, butikk og kontorer. Arbeidene omfattet murverk med puss 
(leca), hvorav noe var bærende og hadde krav til lyd og brann, samt flis- og 
membranarbeider i våtrom og i trapper. Direktoratet finner at referanseprosjektet 
dokumenterer relevante arbeider med godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2.  
 
Prosjektet vedrørende kollektivterminalen gjaldt et bygg på én etasje på ca. 200 m2, med 
kjøkken, ventehall og toalett. Arbeidene omfattet murarbeider, fliser og membranarbeider. 
Direktoratet finner at referanseprosjektet er relevant for utførelse av murarbeider, men at 
det ikke inneholder noen nærmere beskrivelse av arbeider som i kompleksitet, 
vanskelighetsgrad og konsekvens tilsvarer tiltaksklasse 2.  
Direktoratet finner derfor at prosjektet dokumenterer relevante arbeider med 
godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1.  
 
Det er videre lagt ved en CV og referanseliste for daglig leder Pål Jarle Lien, hvor hans praksis 
og funksjon i oppførte prosjekter fremgår i kortfattet form. Fremstillingen gir imidlertid ingen 
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dekkende beskrivelse til å kunne vurdere hvorvidt prosjektene dokumenterer tilstrekkelig 
bred erfaring med de oppgavene som omfattes av godkjenningsområdet.  
 
Direktoratet etterspurte i brev av 21.12.2017 flere referanseprosjekter for 
godkjenningsområdet utførelse av murarbeider. Direktoratet kan ikke se å ha mottatt dette.   
 
Ettersom begge referanseprosjektene er fra 2013, er ikke kravet til praksislengde oppfylt.   
 
Utførelse av montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 
Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 
utførende i tiltaksklasse 2 er mesterbrev eller fagskole (teknisk fagskole med 120 
fagskolepoeng), eller tilsvarende, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. 
Foretaket har dokumentert at daglig leder Pål Jarle Lien er utdannet ingeniør med linjefag 
bygg fra 1990, samt at prosjektleder Håkon Kyllingmark er utdannet ingeniør med linjefag 
teknisk planlegging fra 2004. Direktoratet finner at den dokumenterte utdanningen er 
relevant for faglig ledelse av arbeider som omfattes av godkjenningsområdet.  
 
Kravet til utdanning er dermed oppfylt.  
 
Krav til praksis 
Fagområdet omfatter montering av bærende og ikke-bærende bygningsdeler av metall, eller 
prefabrikkerte betongelementer. Utførelse av sikringstiltak inngår i godkjenningsområdet. 
Montering og avstivning under montering og ansvar for utførelse av brannisolering og 
branntetting inngår i godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav i og 
tilhørende veiledning.  
 
Tiltaksklasse 2 omfatter montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner som etter 
NS 1990 +NA plasseres i pålitelighetsklasse 2, og forutsettes utført med "normal kontroll". 
Eksempler på montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 kan 
være: 

• større lager- eller industribygg, 
• boligblokker, kontor-, forretnings- eller skolebygg inntil 5 etg, 
• nye balkonger på boligblokker høyere enn 5. etg, 
• middels store brukonstruksjoner inntil 20 m spenn, tårn inntil 30 m høyde, 
• mast med bardunordning på ett nivå, 
• bæresystem av stål eller aluminium i lette takkonstruksjoner 

 
For funksjonen ansvarlig utførende 2 må foretaket dokumentere minst 3 års praksis med 
godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-3.  
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Foretaket har i søknaden vist til fire referanseprosjekter for utførelse av montering av 
bærende metall- eller betongkonstruksjoner. Prosjektene gjaldt en 
butikk/forretningsbygning, en kollektivterminal, broer, ledevegger og dam.  
 
I prosjektet vedrørende butikken/forretningsbygget på 4 etasjer, skriver foretaket at bygget 
har hovedbæring i betong og stål og at alle stålkonstruksjonene hadde krav til 
brannmotstand/brannsikkerhet. Stålarbeidene ble utført av innleid sveisefirma under 
foretakets ledelse, samt at foretaket bidro i forbindelse med montering. Direktoratet finner 
at prosjektet dokumenterer relevante arbeider med godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2.  
 
I prosjektet vedrørende kollektivterminalen skriver foretaket at stålarbeidene ble leid inn på 
deres ansvarsrett. Det gis imidlertid ingen nærmere beskrivelse av hvilke stålarbeider som er 
utført. Det er således vanskelig å vurdere hvorvidt prosjektet dokumenterer tilstrekkelig bred 
erfaring med de oppgavene godkjenningsområdet omfatter.  
 
I prosjektene vedrørende broene, ledeveggene og dammen, skriver foretaket at det utførte 
forskaling, armering og støpning, samt at det monterte brurekkverk. Prosjektene gir følgelig 
ikke en dekkende beskrivelse av godkjenningsområdet utførelse av montering av bærende 
metall- eller betongkonstruksjoner, men beskriver i hovedsak arbeider som faller inn under 
godkjenningsområdet utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner.  
 
Det er videre lagt ved en CV og referanseliste for daglig leder Pål Jarle Lien, hvor hans praksis 
og funksjon i oppførte prosjekter fremgår i kortfattet form. Fremstillingen gir imidlertid ingen 
dekkende beskrivelse til å kunne vurdere hvorvidt prosjektene dokumenterer tilstrekkelig 
bred erfaring med de oppgavene som omfattes av godkjenningsområdet.  
 
Direktoratet etterspurte i brev av 21.12.2017 flere referanseprosjekter for 
godkjenningsområdet utførelse av murarbeider. Direktoratet kan ikke se å ha mottatt dette.   
 
 Kravet til praksislengde er dermed ikke oppfylt.  
 
» 
 
Sak 17/18 Oversendelse av sak for opprettholdelse av endelig vedtak på søknad om 

sentral godkjenning fra Consto Sør AS (godkjenningsnr. 2016/1600). 
 

Torild Engh erklærte seg inhabil og deltok ikke i behandlingen av saken. 

Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle 
nye sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34. Klagenemnda kan 
omgjøre vedtak uten at det er påklaget dersom endringen ikke er til skade for noen som 
vedtaket retter seg mot eller direkte tilgodeser, jf. fvl. § 35 bokstav a. 
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Vedtak: 

Klagenemndas vedtak av 12.12.2016 opprettholdes. 

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10.  

Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratets innstilling. Det 
hitsettes fra direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak:  

«Klagen gjelder 

Direktoratet har etter 01.10.2017 justert sin praksis når det gjelder tolkningen av begrepet 
gjennomføringsevne. I denne forbindelse blir behandlede saker fra perioden 01.01.2016 – 
01.10.2017 gjennomgått og vurdert på nytt for de godkjenningsområdene foretaket har fått 
avslag på, og begrunnelsen for avslaget gjaldt vurderinger rundt gjennomføringsevne. Saker 
som tidligere er stadfestet av nemnda vil bli gjennomgått på nytt av direktoratet og fremlagt 
Klagenemnda for sentral godkjenning for ny vurdering. Saker hvor søknad om sentral 
godkjenning ble innsendt før 1.1.2016 vil bli behandlet etter forskrift 26. mars 2010 nr. 488 
om byggesak før 1.1.2016 (byggesaksforskriften, heretter SAK10). 
 
Bakgrunn 
Foretaket klaget i direktoratets elektroniske søknadsløsning 22.02.2016 på vedtak av 
04.02.2016. Klagen ble behandlet av Klagenemnda for sentral godkjenning i møte 12.12.2016 
og det ble fattet endelig vedtak om avslag på søker i tiltaksklasse 3, overordnet ansvar for 
prosjektering i tiltaksklasse 3 og utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i 
tiltaksklasse 3. 
 
Begrunnelsen for avslaget på utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 3 
var at foretaket ikke hadde dokumentert nødvendig gjennomføringsevne i form av relevante 
fagbrev for utførelse, jf. SAK10 § 9-1 andre ledd. Dette var det eneste godkjenningsområdet 
hvor avslaget ble begrunnet med manglende gjennomføringsevne. Følgelig er det også dette 
godkjenningsområdet direktoratet nå gjennomgår på nytt. 
 
Det fremgår av SAK10 § 9-1 at foretaket ved søknad om sentral godkjenning må 
dokumentere at det har en organisasjon med gjennomføringsevne for oppgaver som er 
omfattet av godkjenningsområdet og oppfylle forskriftens krav til kvalitetssikringsrutiner og 
kvalifikasjoner. Det har derfor vært direktoratets fortolkning og praksis å kreve at foretakene 
for de utførende godkjenningsområdene må dokumentere relevante fag-/svennebrev eller 
mesterbrev, i tillegg til relevant utdanning på høgskolenivå. Etter at godkjenningsområdene 
for overordnet ansvar ble tatt ut av SAK10 i 2016, ble kravet til gjennomføringsevne mer 
tydelig.  
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Direktoratet har imidlertid i arbeidet med endringer av kvalifikasjonskravene blitt 
oppmerksomme på at vår saksbehandling på dette feltet har vært for streng. Direktoratet 
endrer derfor sin saksbehandling fra 1.10.2017, slik at det ikke lenger vil være krav om å 
dokumentere relevante fag-/svennebrev i tillegg til relevant utdanning på høgskolenivå. 
Dette innebærer konkret at faglig ledelse med relevant utdanning på høgskolenivå vil kunne 
kvalifisere for sentral godkjenning for utførende godkjenningsområder opp til tiltaksklasse 3, 
forutsatt at øvrige vilkår i SAK10 er oppfylt.  
 
Saksgang 
22.02.2016 Søknad 
04.02.2016 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 
22.02.2016 Klage på avslag registrert hos direktoratet 
12.12.2016 Klagenemnda fatter endelig vedtak 
 
Vurdering 
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 § 11-4 første og 
annet ledd. 
 
 
Utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 3 
Krav til utdanning 
For utførelse i tiltaksklasse 3 kreves det utdanning som svarer til det som kreves for eksamen 
fra ingeniørhøgskole, jf. SAK10 § 11-1 første ledd og veiledningen til bestemmelsen. 
Foretaket har vist til flere ansatte med ingeniørutdanning, blant annet innenfor bygg, og 
tilfredsstiller dermed kravet til utdanningsnivå for dette godkjenningsområdet. Flere av 
utdanningene er også relevante for faglig ledelse av arbeider som omfattes av 
godkjenningsområdet. Kravet til utdanning er dermed oppfylt. 

 
Krav til praksis 
Fagområdet omfatter graving, sprengning, oppfylling, planering og komprimering. Arbeidene 
skal utføres i henhold til produksjonsunderlaget. I tiltaksklasse 3 omfattes blant annet  

• grunn- og terrengarbeider som omfatter planeringsarbeider, utførelse av 
forstøtninger og skråningsbeskyttelse tilsvarende «ekstreme forhold» i følge 
Vegvesenets normal 018, skråninger mot vann eller utførelse av erosjonsbeskyttelse, 

• utførelse av fundament (forsterknings- og bærelag) for veger med stor belastning 
over 5000 ÅDT, 

• graving, avstivning, sprengning og gjenfylling av grøfter for store rørdimensjoner for 
vann, avløp, fjernvarme mv. ved høye vanntrykk og kompliserte grunnforhold 
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(ansvarsområde omfatter også legging av ledninger og gjenfylling av grøfter med 
hensyn til frostskader og trafikkbelastning), 

• sprenging med skjæringshøyde mer enn 8 m fra opprinnelig nivå, 
• oppfylling av løsmasser med avvik mer enn 5 m fra opprinnelig nivå, 
• fjellarbeider i dagen med tilhørende sikringsarbeider, sprengning av grop eller 

skjæringer med høyde over 8 meter, med 
• krav til fjellkontur i henhold til NS 3420 og med stor risiko for skader, og store 

sprengningsarbeider i vann, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav c og tilhørende 
veiledning. 

 
I søknaden har foretaket vist til fem referanseprosjekter. Samtlige prosjekter er prosjekter fra 
tidligere ansettelsesforhold for flere av Consto Sør AS sine ansatte. Ut fra beskrivelsen som er 
gitt fremstår flere av prosjektene som forholdsvis omfattende, og av en slik karakter at flere 
av arbeidsoppgavene kan plasseres i tiltaksklasse 3. Oppgavene i forbindelse med utførelse 
av grunnarbeid og landskapsutforming konkret er imidlertid ikke beskrevet på en slik måte at 
direktoratet kan fastslå at foretakets ansatte har tilstrekkelig erfaring med faglig ledelse av 
arbeider som inngår i godkjenningsområdet. Det fremgår også at rollen de ansatte har hatt i 
prosjektene har vært som prosjekterings- og prosjektleder eller søker. I klagen er det heller 
ikke gitt opplysninger som gir grunnlag for å fastslå at noen av foretakets ansatte har slik 
erfaring.  
 
Med bakgrunn i dette er det direktoratets vurdering at foretaket ikke har vist til tilstrekkelig 
erfaring med faglig ledelse av de arbeidene som omfattes av godkjenningsområdet utførelse 
av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 3. Direktoratet finner heller ikke 
grunnlag for å innvilge godkjenningsområdet i en lavere tiltaksklasse.  
 
Foretaket har dermed ikke dokumentert at det har kvalifikasjoner som er tilpasset 
godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1. 
 
» 
 
Sak 18/18 Utsatt behandling av klage med saksnummer 199/17 på vedtak om avslag 

på søknad om fornyelse av sentral godkjenning fra Pettersen & Helgesen 
Bygg og Tømrerservice AS (godkjenningsnr. 2016/10275). 

 

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 § 13-10. 

Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra 
direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder 

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

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 
• Utførelse av montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning i tiltaksklasse 1 

 
I brev datert 07.12.2016 ble vedtak av 14.11.2016 påklaget ved Kenneth Jøranli 
v/Advokatdirekte AS på vegne av foretaket. Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  
 
Bakgrunn 
Direktoratet for byggkvalitet mottok 26.10.2016 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 
for ansvarsrett. 
 
I vedtak datert 14.11.2016 avslo direktoratet søknaden. Følgende godkjenningsområder ble 
ikke innvilget: 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 
• Utførelse av montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning i tiltaksklasse 1 

 
Avslaget ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert nødvendig utdanningsnivå 
for tiltaksklasse 1, jf. byggesaksforskriften (SAK10) §§ 11-4 og 13-5 tredje ledd bokstav a og 
tilhørende veiledning. Foretaket hadde dermed ikke dokumentert at det hadde 
kvalifikasjoner som var tilpasset godkjenningsområdene det var søkt om, jf. SAK10 § 11-1.  
 
Generelle opplysninger om foretaket 
Pettersen & Helgesen Bygg og Tømrerservice AS fikk sentral godkjenning første gang 
14.12.1999. I perioden 07.10.2013 –21.01.2017 hadde foretaket sentral godkjenning for de 
påklagede godkjenningsområdene. 
 
Foretaket har 3 ansatte og ligger i Oslo kommune. Jan Roger Pettersen er daglig leder. Han 
har kompetansebevis i tømrerfaget fra 2004. Foretaket har sin virksomhet innen kjøp og salg 
av bygg- og tømrertjenester, samt kjøp og salg av materialer og utstyr og lignende som 
firmaet kan komme i kontakt med. Foretaket er registrert med næringskoden ”41.200 
Oppføring av bygninger” i Enhetsregisteret.  
 
Saksgang 
26.10.2016 Søknad 
14.11.2016 Vedtak om sentral godkjenning 
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10.12.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 
20.09.2017 Svar på begjæring om innsyn 
22.09.2017 Brev til foretaket og advokat vedrørende klagesaken 
 
Foretakets anførsler 
Advokat Jøranli viser i klagebrevet til at foretaket har hatt sentral godkjenning i mange år og 
at daglig leder i alle disse årene har hatt tilstrekkelig faglig kompetanse uten at han har 
fullført utdanning. Videre anføres det at det vil medføre store konsekvenser for de ansatte 
gjennom mange år om det ikke gis dispensasjon inntil daglig leder har fullført utdanningen. 
Jøranli viser til daglig leders erfaring og praksis og skriver at foretaket bør gis sentral 
godkjenning, da de har opparbeidet kvalitetssikringssystemer og erfaring gjennom svært 
mange år og som overgår det som er vanlig for søkere i tiltaksklasse 1. Primært anføres det at 
Jan Roger Pettersen er kvalifisert til å ha sentral godkjenning, subsidiært anmodes det om at 
det gis dispensasjon inntil daglig leder har tatt fagbrevet eller ansatt personer med formell 
kompetanse. Det henvises for øvrig til klagen. 
 
Vurdering 
Direktoratet har vurdert klagen og funnet at den ikke kan føre frem hva gjelder sentral 
godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene. 
 
I henhold til 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 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. 
 
Samlet vurdering av godkjenningsområdene 
Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 
Utførelse av montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning i tiltaksklasse 1 
Krav til utdanning 
Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 
utførende i tiltaksklasse 1 er fag- eller svenneprøve i henhold til læreplaner fastsatt med 
hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa, eller 
tilsvarende, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. Relevant utdanning for 
nevnte godkjenningsområder vil for eksempel være svennebrev som tømrer.  
 
Foretaket har dokumentert å ha ansatte med kompetansebevis i tømrerfaget, der kun 
skriftlig eksamen er avlagt i 2004. Foretaket har ikke dokumentert at det har ansatte med 
den avsluttende svenneprøven. Utdanningen foretaket har vist til er relevant, men oppfyller 
ikke kravet til nødvendig utdanningsnivå, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3. Kravet til utdanningsnivå 
i byggesaksforskriften er absolutte og direktoratet er ikke gitt anledning til å gi dispensasjon 
fra dette og la kvalitetssikringssystemer og erfaring kompensere for manglende 
utdanningsnivå. » 
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Klagenemnda vil bemerke at den har gjort nærmere undersøkelser og har forstått at 
kompetansebeviset viser at teoretisk prøve er bestått, men at praktisk prøve ikke er avlagt. 
Kravet til utdanningsnivå tilsvarende SAK10 § 11-2 a og tilhørende veiledning er dermed ikke 
oppfylt.  
 
Klagenemnda ønsker å opplyse klager om at kommunen har adgang til å godkjenne at kravet 
til utdanning reduseres for utførelse i tiltaksklasse 1, jf. SAK10 § 11-4 sjette ledd bokstav b.  
 
Det hitsettes videre fra direktoratets fremlegg:  
« 
 
Foretaket har imidlertid i organisasjonsplanen oppgitt at Kupczak Grzegorz har fagbrev som 
tømrer. Direktoratet etterspurte derfor i brev av 22.09.2017 dokumentasjon på denne 
utdanningen. Direktoratet kan ikke se å ha mottatt noen tilbakemelding på denne 
forespørselen.  
 
Utdanningskravet er etter dette ikke oppfylt. 
 
Krav til praksis 
Som følge av at foretaket ikke har dokumentert nødvendig utdanningsnivå, er ikke praksis 
ved omsøkte godkjenningsområder vurdert.  
 
Forholdet til tidligere godkjenninger 
Direktoratet har merket seg at foretaket tidligere har hatt sentral godkjenning for de 
påklagede godkjenningsområdene. Imidlertid er det slik at praktiseringen av regelverket 
vedrørende den sentrale godkjenningsordningen har blitt noe strengere de siste årene som 
følge av bygningsmyndighetenes ønske om dette, jf. Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) s. 132. 
Foretak som ønsker å fornye sin sentrale godkjenning må dokumentere at det oppfyller de 
krav som fremgår av gjeldende regelverk på tidspunktet for fornyelsessøknaden, jf. SAK10 § 
13-4 tredje ledd. Det er følgelig ingen automatikk i at et foretak får fornyet sin sentrale 
godkjenning i samme godkjenningsområde eller i samme tiltaksklasse som det hadde 
tidligere. 
 
Lokal godkjenning for ansvarsrett opphørte 1.januar 2016 
I klagebrevet skriver Jøranli at sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett består i en 
forhåndsvurdering av foretakets kvalifikasjoner, som igjen danner grunnlag for lokal 
godkjenning for ansvarsrett og at den sentrale godkjenningen vil kunne fungere som en slags 
prekvalifisering av foretak som søker om lokal godkjenning for ansvarsrett.  
 
Til dette vil direktoratet bemerke at lokal godkjenning for ansvarsrett opphørte 1.januar 
2016. Nå skal foretakene i stedet sende inn en erklæring til kommunen, hvor de påtar seg 
ansvar i den enkelte byggesak. Foretakene skal i erklæringen om ansvarsrett bekrefte at det 
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har nødvendige og relevante faglige kvalifikasjoner for å gjennomføre det konkrete 
byggetiltaket i tråd med plan- og bygningsloven.  
 
Konklusjon 
På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Pettersen & Helgesen Bygg og 
Tømrerservice AS verken i søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har 
tilstrekkelige kvalifikasjoner til å få sentral godkjenning for utførelse av tømrerarbeid og 
montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 og utførelse av montering av 
glasskonstruksjoner og fasadekledning i tiltaksklasse 1.  
 
Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge. 
 
Direktoratet gjør for øvrig oppmerksom på at foretaket igjen kan søke om sentral 
godkjenning for ansvarsrett når det kan dokumenteres at vilkårene i kapittel 11, og øvrige 
vilkår etter forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26.03.2010 nr. 488 er oppfylt. 

» 

Sak 19/18 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 
fra A.B. Rør AS (godkjenningsnr. 2016/9542) 

 

Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle 
sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34. 

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10. 

Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra 
direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder 

Klagen gjelder avslag på søknad om sentral godkjenning for følgende godkjenningsområder: 
• Prosjektering av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 1 
• Prosjektering av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 1 

 
I brev datert 17.11.2016 ble vedtak av 31.10.2016 påklaget ved Anne Lise Nyheim v/HMS 
Vakten AS på vegne av foretaket. Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  
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Bakgrunn 
Direktoratet for byggkvalitet mottok 14.10.2016 søknad om sentral godkjenning for 
ansvarsrett. 
 
I vedtak datert 31.10.2016 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende godkjenningsområde 
ble innvilget: 

• Utførelse av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 1 
 
Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Prosjektering av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 1 
• Prosjektering av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 1 
• Utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 1 

 
Avslaget for godkjenningsområdene prosjektering av sanitærinstallasjoner og prosjektering 
av vannforsynings- og avløpsanlegg, begge i tiltaksklasse 1, ble begrunnet med at foretaket 
ikke hadde dokumentert tilstrekkelig praksis med godkjenningsområdene, jf. 
byggesaksforskriften (SAK10) §§ 11-4, 11-5 og 13-5 andre ledd bokstav h og l og tilhørende 
veiledning.  Ettersom foretaket hadde dokumentert relevant utdanning og nødvendig 
utdanningsnivå med teknisk fagskole med linjefag KEM fra 2016, ville ikke foretaket oppfylle 
kravet til praksislengde. Foretaket hadde dermed ikke dokumentert at det hadde 
kvalifikasjoner som var tilpasset godkjenningsområdene det var søkt om, jf. SAK10 § 11-1.  
 
Generelle opplysninger om foretaket 
A.B. Rør AS fikk sentral godkjenning første gang 31.10.2016. I perioden 31.10.2016 –
31.10.2019 innehar foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdet utførelse av 
vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 1. 
 
Foretaket har oppgitt at det har 7 ansatte og ligger i Sirevåg i Hå kommune, Rogaland fylke. 
Sverre K. Berge er daglig leder. Han har svennebrev som rørlegger fra 2004 og teknisk 
fagskole med linjefaget klima-, energi- og miljø (KEM) fra 2016. Foretaket har også 
dokumentert at det har flere ansatte med svennebrev som rørleggere. Foretaket driver 
rørleggervirksomhet, herunder håndverk, service og handel innen VVS-relaterte produkter. 
Foretaket er oppført med næringskoden ”43.221 Rørleggerarbeid” i Enhetsregisteret.  
 
Saksgang 
14.10.2016 Søknad 
31.10.2016 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 
17.11.2016 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 
12.07.2017 Brev til foretaket med forespørsel om ytterligere informasjon 
24.08.2017 Tilsvar fra foretaket 
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25.08.2017 E-post med bekreftelse på mottatt informasjon og godkjenning som 
opplæringsbedrift 
 
Foretaks anførsler 
I klagen skriver Anne Lise Nyheim v/HMS Vakten AS, på vegne av foretaket, at foretaket har 
lang fartstid i utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg, samt at foretaket har utgåtte 
ADK1-sertifikater. Det opplyses samtidig at nye kurs først er mulig i januar 2017. Videre vises 
det til de ansattes utdanning og praksis. Avslutningsvis bes det om at søknaden vurderes på 
nytt og at relevant praksis blir vektlagt der sertifikater mangler.   
I e-post av 24.08.2017 anfører foretaket at Arne Berge, som er ansatt i foretaket, har hatt 
ADK1-kurset via sitt fagbrev.  
 
Det henvises for øvrig til klagen. 
 
Vurdering 
Direktoratet har vurdert klagen og funnet at den ikke kan føre frem hva gjelder sentral 
godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene. 
 
I henhold til 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 vurderes 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. 
 
Direktoratet har tatt klagen delvis til følge 
Direktoratet har i klagesaksomgangen funnet grunnlag for å innvilge godkjenningsområdet 
utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 1. Det ble ved avgjørelsen sett 
hen til at det ikke lenger er krav om å dokumentere ADK1-sertifikat for dette området ved 
søknad om sentral godkjenning.  
 
Krav til utdanning 
Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 
prosjekterende i tiltaksklasse 1 er mesterbrev eller fagskole (teknisk fagskole med 120 
fagskolepoeng) eller tilsvarende, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning.  
 
Foretaket har dokumentert at daglig leder Sverre Berge har svennebrev som rørlegger fra 
2004 og teknisk fagskole med linjefagene klima, energi og miljø (KEM) fra 2016. Utdanningen 
ved den tekniske fagskolen oppfyller kravet til nødvendig utdanningsnivå for funksjonen 
ansvarlig prosjekterende i tiltaksklasse 2. Spørsmålet blir derfor om utdanningen er relevant 
for prosjektering av sanitærinstallasjoner og vannforsynings- og avløpsanlegg.  
 
Prosjektering av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 1 
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Prosjektering av sanitærinstallasjoner omfatter plassering av sanitærutstyr med tilhørende 
rørsystemer, herunder vann- og avløpsledninger, manuelle brannslanger og stikkledninger 
fram til kommunalt ledningsnett. Godkjenningsområdet omfatter prosjektering av 
renseanlegg for vann og avløp og prosjektering av sanitærinstallasjon for mindre bassenger, 
jf. SAK10 § 13-5 andre ledd bokstav h og tilhørende veiledning. Relevant utdanning for 
prosjektering av sanitærinstallasjoner vil for eksempel være teknisk fagskole med linjefagene 
varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk (VVS).  
 
Det følger av fagplanen til KEM-linjen at denne vil ha fokus på VVS-fagene, samtidig som den 
favner videre med tanke på kunnskap om energi- og klimautfordringer. Av vitnemålet til 
Berge fremheves særlig fagene sanitærteknikk og kjøle- og oppvarmingssystemer i bygg som 
relevante fag for prosjektering av sanitærinstallasjoner. Av fagplanen fremgår det også at 
faget elektro og automasjon innehar opplæring i emnet VVS-teknisk systemforståelse. I 
tillegg omhandler Berges hovedoppgave prosjektering av varme- og sanitæranlegg for et 
kombinert kontor- og salgslokale. Direktoratet finner på bakgrunn av dette at den 
dokumenterte utdanningen er relevant for prosjektering av sanitærinstallasjoner.  
 
Kravet til utdanning er dermed oppfylt for dette godkjenningsområdet.  
 
Prosjektering av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 1 
Prosjektering av vannforsynings- og avløpsanlegg omfatter komplett prosjektering av 
anleggskonstruksjoner og installasjoner, nødvendig dimensjonering og spesifikasjon av 
produkter og komponenter, jf. SAK10 § 13-5 andre ledd bokstav l og tilhørende veiledning. 
For at en utdanning skal anses relevant for nevnte godkjenningsområde, er det følgelig 
avgjørende at utdanningen innehar relevante fag for eksempelvis anleggsteknikk og 
kommunalteknikk. Relevant utdanning for dette godkjenningsområdet vil for eksempel være 
teknisk fagskole med linjefag anlegg.  
 
Av vitnemålet til Berge følger det at utdanningen blant annet innehar opplæring i fagene 
bygg- og anleggskonstruksjoner og forvaltning, drift og vedlikehold (FDV), men at det ut over 
dette ikke er oppgitt relevante fag for anleggsteknikk eller kommunalteknikk, slik en teknisk 
fagskole-utdanning med linjefag anlegg vil ha. Direktoratet kommer derfor frem til at den 
dokumenterte utdanningen ikke er tilstrekkelig relevant for prosjektering av vannforsynings- 
og avløpsanlegg.  
 
Kravet til utdanning er dermed ikke oppfylt for dette godkjenningsområdet.  
 
Krav til praksis – samlet vurdering av godkjenningsområdene 
Ved søknad om sentral godkjenning må foretaket vise til relevant praksis for omsøkte 
godkjenningsområder. Relevant praksis vil si at den normalt er opparbeidet etter endt 
utdanning og bygger på det utdanningsnivået som kreves, jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende 
veiledning. For funksjonen ansvarlig prosjekterende må foretaket i utgangspunktet kunne 
vise til minst 4 års praksis etter endt utdanning, jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning.  
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Nødvendig utdanningsnivå for funksjonen ansvarlig prosjekterende i tiltaksklasse 1 er som 
nevnt mesterbrev eller teknisk fagskole. Det vil si at praksisen foretaket viser til for 
funksjonen ansvarlig prosjekterende må bygge på Berges utdanning ved teknisk fagskole. 
Berge har fullført teknisk fagskole med linjefaget KEM 13.06.2016. Dette innebærer at 
foretaket på nåværende tidspunkt ikke kan vise til 4 års praksis etter endt utdanning.  
 
Det kan imidlertid også legges vekt på relevant og kvalifiserende praksis som er opparbeidet 
før utdanningen er avsluttet. Denne praksisen må være fra samme eller høyere tiltaksklasse 
som søknaden om sentral godkjenning gjelder. Minst halvparten av praksistiden må være 
opparbeidet etter endt utdanning. Hvert år med relevant og kvalifiserende praksis som er 
opparbeidet før utdanningen er avsluttet, godskrives med ½ år, jf. SAK10 § 11-3 og 
tilhørende veiledning.  
 
For funksjonen ansvarlig prosjekterende i tiltaksklasse 1 innebærer dette at foretaket må vise 
til 2 års praksis etter endt utdanning, samt 4 års praksis før endt utdanning. Ettersom Berge 
har oppnådd utdanning ved teknisk fagskole i juni 2016, vil ikke foretaket på nåværende 
tidspunkt kunne vise til 2 års praksis etter endt utdanning. Foretaket vil etter dette ikke 
kunne oppfylle kravet til praksislengde.  
 
Da foretaket ikke vil kunne oppfylle kravet til praksislengde, er det ikke nødvendig å gå 
detaljert gjennom referanseprosjektene for å kunne avgjøre klagen. Direktoratet finner det 
imidlertid korrekt å knytte noen kommentarer til referanseprosjektene foretaket har vist til.  
 
Ved søknad om sentral godkjenning må foretaket gi en dekkende beskrivelse av 
godkjenningsområdet. Referanseprosjektene må beskrives av foretaket slik at det fremgår 
hvilke oppgaver som er gjennomført og hva slags byggeprosjekt dette gjelder, samt hvilken 
rolle den ansatte eller foretaket hadde i referanseprosjektet. Direktoratet bemerker at 
prosjektene foretaket viser til gir en generell prosjektbeskrivelse, men ingen nærmere 
angivelse av hva rollen som ansvarlig prosjekterende innebar. Det er således vanskelig å 
vurdere hvorvidt praksisen det er vist til er tilstrekkelig relevant for de påklagede 
godkjenningsområdene.  
 
Direktoratet bemerker også at samtlige referanseprosjekter foretaket har vist til for 
funksjonen ansvarlig prosjekterende er fra 2015, det vil si at foretaket kun viser til 1 års 
praksis med denne funksjonen.  
 
Konklusjon 
På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at A.B. Rør AS verken i søknaden eller i 
klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner til å få sentral 
godkjenning for godkjenningsområdene prosjektering av sanitærinstallasjoner i tiltaksklasse 
1 og prosjektering av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 1.  
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Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge. 
 
Direktoratet gjør for øvrig oppmerksom på at foretaket igjen kan søke om sentral 
godkjenning for ansvarsrett når det kan dokumenteres at vilkårene i kapittel 11, og øvrige 
vilkår etter forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26.03.2010 nr. 488 er oppfylt, 
herunder blant annet kravet til praksislengde.  

» 

Sak 20/18 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 
fra Botek AS (godkjenningsnr. 2016/10361) 

Foretaket har i e-post datert 05.02.2018 trukket sin klagesak og blir derfor ikke behandlet. 

 

Sak 21/18 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 
fra Proffbygg PL AS (godkjenningsnr. 2017/32) 

Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle 
sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34. 

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10. 

Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra 
direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder 

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

• Utførelse av murerarbeid i tiltaksklasse 1 
 
I brev datert 19.12.2016 ble vedtak av 02.12.2016 påklaget ved Radoslaw Konrad 
Paciorkiewicz. Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  
 
Bakgrunn 
Direktoratet for byggkvalitet mottok 09.11.2016 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 
for ansvarsrett. 
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I vedtak datert 02.12.2016 avslo direktoratet søknaden i sin helhet. Følgende 
godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 
• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 
• Utførelse av murerarbeid i tiltaksklasse 1 

 
For godkjenningsområdet utførelse av murerarbeid i tiltaksklasse 1 ble avslaget begrunnet 
med at foretaket ikke hadde dokumentert tilstrekkelig relevant praksis med det omsøkte 
godkjenningsområdet, jf. SAK10 §§ 11-4, 11-5 og 13-5 tredje ledd bokstav h og tilhørende 
veiledning. Referanseprosjektene dokumenterte ikke etter direktoratets vurdering praksis 
med godkjenningsområdets innhold. Foretaket hadde dermed ikke dokumentert at det 
hadde kvalifikasjoner som var tilpasset godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1 andre ledd.  
 
Klagen tas delvis til følge 
Følgende godkjenningsområder er av direktoratet innvilget i klageomgangen: 

• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 
• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

 
Foretakets utdanning som byggteknikker samt oppgitte referanseprosjekter for disse 
godkjenningsområdene ble vurdert på nytt i forbindelse med endring av direktoratets 
saksbehandling fra 01.10.2017, slik at det ikke lenger vil være krav om å dokumentere 
formell kompetanse i det utførende ledd i tillegg til relevant utdanning på master-
/høgskolenivå. Direktoratet fant at utdanningen som byggteknikker fra Polen ville være 
relevant for faglig ledelse av arbeider som omfattes av de innvilgede godkjenningsområder, 
samt at foretaket viste til relevant praksis over tid. Foretaket fikk dermed innvilget disse 
godkjenningsområdene i endringsvedtak av 03.01.2018.  
 
Generelle opplysninger om foretaket 
Proffbygg PL AS fikk sentral godkjenning første gang 22.11.2010. I perioden 03.12.2013 – 
22.11.2016 hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdet utførelse av 
tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1.  
 
Foretaket har 11 ansatte og ligger i Høvik i Bærum. Iwona Magdalena Wlosik er daglig leder. 
Det er dokumentert at foretaket har en ansatt med svennebrev som murer fra Polen fra 2012 
samt en ansatt med 5-årig utdanning som byggteknikker på videregåendenivå fra Polen fra 
2003.  
 
I henhold til opplysninger fra Enhetsregisteret har foretaket sin virksomhet innen salg av 
håndverkstjenester, investering i fast eiendom og andre  selskaper, samt handel, import og 
eksport. Foretaket er registrert med næringskoden 41.200 Oppføring av bygninger.  
 
Saksgang 
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09.11.2016 Søknad 
02.12.2016 Vedtak om sentral godkjenning (totalavslag) 
03.01.2017 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 
06.09.2017 Direktoratet ber foretaket dokumentere praksis med påklaget område  
03.01.2018 Vedtak om delvis medhold i klage 
 
Foretakets anførsler 
Foretaket skriver i klagen at det vil uttrykke frustrasjon og skuffelse over håndtering av deres 
søknad om fornyelse av sentral godkjenning som det har hatt i 6 år. Det vises til at Proffbygg 
PL AS ble registrert i Brønnøysundregisteret for over 10 år siden, og har bygget og pusset opp 
flere bygg her i landet uten å få en eneste klage fra sine kunder. Det vises til at ledes faglig av 
en byggteknikker og en svenn i murerfaget. Ved å nekte Proffbygg PL AS fornyelse av sentral 
godkjenning anføres det at saksbehandlerne i direktoratet utøver bevist fiendtlig politikk mot 
utenlandske håndverkere, og neglisjerer polsk utdanningssystem. Foretaket viser i den 
forbindelse til SAK10 § 11-5 om at utdanning og praksis fra annen EØS-stat skal aksepteres på 
lik linje med norsk. Det henvises for øvrig til klagen.  
 
Vurdering 
Direktoratet har vurdert klagen og funnet at den ikke kan føre frem hva gjelder sentral 
godkjenning for det påklagede godkjenningsområdet.  
 
I henhold til 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 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 murerarbeid i tiltaksklasse 1 
Krav til utdanning 
Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 
utførende i tiltaksklasse 1 er fag- eller svenneprøve i henhold til læreplaner fastsatt med 
hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa, eller 
tilsvarende, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. Relevant utdanning for dette 
godkjenningsområdet vil for eksempel være svennebrev som murer.  
  
Foretaket har i søknadsomgangen dokumentert et polsk svennebrev i murerfaget fra 2012 
for en av sine ansatte. Svennebrevet er forelagt direktoratet i originaldokumenter samt 
oversettelse. På bakgrunn av utdanningens lengde og innhold er det direktoratets vurdering 
at utdanningen tilsvarer et norsk svennebrev i murerfaget og vil være relevant for faglig 
ledelse av arbeider som omfattes av godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1.  
 
Utdanningskravet er dermed oppfylt.  
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Krav til praksis 
Godkjenningsområdet utførelse av murerarbeid i tiltaksklasse 1 omfatter murarbeid med 
liten vanskelighetsgrad, som f.eks. enebolig, tomannsbolig, rekkehus og kjedehus, og andre 
byggverk med liten vanskelighetsgrad. 
 
Godkjenningsområdet omfatter alle relevante arbeider som inngår i oppføring av bygning i 
tiltaksklasse 1, f.eks. betongarbeider, montering av produkter, bygningselementer og 
takkonstruksjoner, samt taktekkingsarbeider og membranarbeider (fukt, radon) mm. » 
 
Klagenemnda ønsker å gjøre oppmerksom på at i tiltaksklasse 1 inngår disse arbeidene også i 
godkjenningsområdet utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner som 
klager allerede har sentral godkjenning for. 
 
Det hitsettes videre:  
« 
 
Oppgaver som inngår i godkjenningsområdet kan være utførelse av yttervegger, etasjeskiller, 
innvendige vegger, montering av glasskonstruksjoner, luft- og fukttetting og varme-, lyd- og 
kondensisolering. 
 
Godkjenningsområdet omfatter også arbeider med murte ikke-bærende vegger. 
(forblending) inntil 3 etasjer. 
 
Eksempler på annet murarbeid i tiltaksklasse 1 er: 
 

• utførelse av konstruksjoner og anlegg av liten vanskelighetsgrad, som f.eks 
forstøtningsmur, 

• montering av enkle vegg og dekkeelementer, 
• utførelse av luft- og fukttetting, varme-, lyd- og kondensisolering, 
• montering av piper og ildsteder, 
• puss- og flisarbeider inkludert membranlegging 

 
Godkjenningsområdet omfatter også mindre kompliserte ombyggings- og 
rehabiliteringsarbeider i større eksisterende byggverk. 
 
Foretaket har ikke tidligere hatt sentral godkjenning for dette godkjenningsområdet. Kravet 
til praksis over tid må dermed dokumenteres fullt ut, jf. SAK10 § 11-3. For funksjonen 
utførende i tiltaksklasse 1 er det krav om at foretaket må kunne vise til minimum 2 års 
relevant praksis med godkjenningsområdet og tiltaksklassen, jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende 
veiledning.  
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Foretaket har i søknaden om sentral godkjenning vist til tre referanseprosjekter fra perioden 
2012 - 2016. Det er her vist til arbeider med betongarbeider som forskaling, armering og 
støping av betongkonstruksjoner og betongdekke i form av oppføring av garasje under bakke 
samt tilbygg på enebolig, i tillegg til flising av våtrom i forbindelse med oppføring av en hytte. 
Arbeider med betong og konstruksjoner i form av oppføring av bygning samt puss- og 
flisearbeider inngår som en del av godkjenningsområdets innhold, jf. om dette over. 
Betongkonstruksjoner og betongarbeider vil imidlertid først og fremst være mest relevant for 
godkjenningsområdet utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner. Godkjenningsområdet 
utførelse av murerarbeid har et bredere innhold enn hva de oppgitte referanseprosjektene i 
søknaden gjenspeiler. Dette gjelder for eksempel relevante murarbeider som 
forstøtningsmurer, montering av enkle dekk- og veggelementer, montering og puss av piper, 
luft- og fuktetting m.m. Foretaket har ikke vist til denne typen arbeider i sin søknad om 
sentral godkjenning.  
 
Direktoratet gjør oppmerksom på at i følge 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. I følge SAK10 § 13-2 skal foretaket i søknaden 
dokumentere at det oppfyller kravene for sentral godkjenning. Foretaket har gjennom sine 
oppgitte referanseprosjekter med beskrivelser ikke etter direktoratets vurdering vist til slik 
nødvendig bredde av oppgaver som godkjenningsområdet omfatter.  
 
Det er i søknaden også lagt ved tilleggsdokumenter i form av samsvarserklæringer og 
igangsettingstillatelser. Disse gir imidlertid ingen konkrete beskrivelser av hva foretaket 
faktisk har utført i de enkelte prosjektene sett opp i mot godkjenningsområdets innhold. Av 
dokumentene kommer det kun frem beskrivelser som «UTF tømrerarbeid» og «alle 
bygningsmessige arbeider tkl 1». Tilleggsdokumentene kan derfor ikke alene etter 
direktoratets vurdering dokumentere tilstrekkelig relevant praksis med 
godkjenningsområdet, da praksis må beskrives konkret i form av hva foretaket har utført og 
hva slags type tiltak det gjelder, jf. SAK10 §§ 11-3, 11-4 og 11-5 første ledd med 
bestemmelsenes tilhørende veiledninger.  
 
I klageomgangen bad direktoratet i brev av 06.09.2017 foretaket om å sende inn 
referanseprosjekter med beskrivelser som kunne dokumentere at foretaket hadde relevant 
praksis med godkjenningsområdet utførelse av murerarbeid over tid. Direktoratet mottok 
ikke svar på denne forespørselen. Foretaket har dermed ikke dokumentert ytterligere praksis 
med godkjenningsområdet i etterkant av vedtaket om avslag. 
 
Kravet til praksis er etter dette ikke oppfylt.  
 
Konklusjon 
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Det er etter dette direktoratets vurdering at foretaket Proffbygg PL AS verken i søknaden 
eller i klagesaksomgangen har dokumentert å ha tilstrekkelig relevant praksis med 
godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning. Som følge av dette har 
foretaket heller ikke dokumentert at det tilfredsstiller kravene til praksis over tid, jf. SAK10 § 
11-3. Foretaket har dermed ikke dokumentert å ha tilstrekkelige kvalifikasjoner til å inneha 
sentral godkjenning for godkjenningsområdet utførelse av murerarbeid i tiltaksklasse 1, jf. 
SAK10 § 11-1 andre ledd.  
 
Proffbygg PL AS anfører i klagebrevet forskjellsbehandling og fiendtlig politikk mot 
utenlandske håndverkere når foretaket fikk avslag på sin søknad om sentral godkjenning. 
Foretaket viser i den forbindelse til SAK10 § 11-5 hvor det fremgår at utdanning og praksis fra 
annen EØS-stat skal aksepteres på lik linje med norsk. Til dette vil direktoratet bemerke at 
utenlandsk utdanning aksepteres på lik linje med norsk så fremt vilkårene til 
utdanningspapirer for øvrig er oppfylt. Vilkårene ellers for å inneha sentral godkjenning både 
når det gjelder relevant utdanning med tilstrekkelig nivå samt relevant praksis for omsøkt 
godkjenningsområde og tiltaksklasse må likevel for alle tilfeller være oppfylt, uavhengig av 
om den aktuelle utdanningen er foretatt i Norge eller i andre land. Når Proffbygg PL AS fikk 
avslag på sin søknad i vedtak av 02.12.2016 var dette begrunnet i manglende dokumentert 
relevant utdanning og praksis, vilkår som må være til stede for å inneha sentral godkjenning 
uavhengig av hvor utdanningen er opparbeidet.  
 
Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge. 
 
Direktoratet gjør for øvrig oppmerksom på at foretaket igjen kan søke om sentral 
godkjenning for ansvarsrett når det kan dokumenteres at vilkårene i kapittel 11, og øvrige 
vilkår etter forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26.03.2010 nr. 488 er oppfylt. 

» 

Sak 22/18 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 
fra Meto Pro AS (godkjenningsnr. 2017/2592) 

Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle 
sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34. 

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10. 

Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra 
direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 
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«Klagen gjelder 

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

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2 
 
I brev datert 14.03.2017 ble vedtak av 27.02.2017 påklaget ved Kjell Olav Cock. Klagen er 
rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  
 
Bakgrunn 
Direktoratet for byggkvalitet mottok 17.01.2017 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 
for ansvarsrett. 
 
I vedtak datert 27.02.2017 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende 
godkjenningsområder ble innvilget: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 
• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 

 
Følgende godkjenningsområde ble ikke innvilget: 

• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2 
• Prosjektering av veg-, utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 2 
• Prosjektering av oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 2 
• Prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 2 
• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2 
• Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 

 
For det påklagede godkjenningsområdet prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2 ble 
avslaget begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert å ha ansatte med tilstrekkelig 
relevant utdanning for tiltaksklasse 2. Det var også direktoratets vurdering at foretaket ikke 
hadde dokumentert å ha tilstrekkelig relevant praksis med godkjenningsområdet i 
tiltaksklasse 2. Direktoratet fant imidlertid grunnlag for å innvilge godkjenningsområdet i en 
lavere tiltaksklasse.  
 
 
Generelle opplysninger om foretaket 
Meto Pro AS ble stiftet 03.11.2006. Foretaket fikk sentral godkjenning første gang 
22.03.2011. I perioden 28.11.2013 – 26.02.2017 hadde foretaket sentral godkjenning for 
godkjenningsområdene ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 og overordnet ansvar for 
prosjektering i tiltaksklasse 2.  
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Foretaket har 2 ansatte og ligger i Borgund i Lærdal kommune i Sogn og Fjordane. Kjell Olav 
Cock er daglig leder. Han har utdanning som ingeniør maskinteknikk fra 1993. Det er i tillegg 
en ansatt med utdanning som ingeniør bygg fra 2002 samt mesterbrev som tømrer fra 1996.  
 
Meto Pro AS har sin virksomhet innen arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet, 
samt rådgivende ingeniørtjenester innen byggebransjen. Foretaket er i Enhetsregisteret 
registrert med næringskode 71.112 Arkitekttjenester vedrørende byggverk.  
 
Saksgang 
17.01.2017 Søknad 
27.02.2017 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 
16.03.2017 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 
 
Foretaks anførsler 
Foretaket viser i klagen til at det tidligere hadde sentral godkjenning for overordnet ansvar 
for prosjektering og at det da dette området falt bort valgte å søke på andre 
godkjenningsområder som det bortfalte området skulle dekke. Det anføres i denne 
forbindelse at det påklagede godkjenningsområdet prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 
2 dekker godkjenningsområdet overordnet ansvar for prosjektering som foretaket hadde 
sentral godkjenning for.  
 
Foretaket henviser i klagen til SAK10 § 11-3 og anfører at foretaket både har tilstrekkelig 
utdanning og praksis til å få innvilget godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2. Det vises videre 
til SAK10 § 13-5 andre ledd bokstav a og innholdet i godkjenningsområdet prosjektering av 
arkitektur i tiltaksklasse 2. På bakgrunn av godkjenningsområdets innhold anføres det fra 
foretakets side at dette tilsvarer det tidligere godkjenningsområdet overordnet ansvar for 
prosjektering.  
 
Foretaket anfører avslutningsvis at det mener å ha dokumentert den kompetanse som 
trenges for å få innvilget godkjenningsområdet, og viser samtidig til overgangsordningen for 
sentral godkjenning om at langvarig praksis godkjennes.  
 
Det henvises for øvrig til klagen. 
 
Vurdering 
Direktoratet har vurdert klagen og funnet at den ikke kan føre frem hva gjelder sentral 
godkjenning for det påklagede godkjenningsområdet.  
 
I henhold til 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 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. 
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Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2 
Krav til utdanning 
Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 
prosjekterende i tiltaksklasse 2 er utdanning på høgskolenivå (høgskoleingeniør, bachelor 
eller tilsvarende grad) med 180 studiepoeng eller tilsvarende, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og 
tilhørende veiledning. Relevant utdanning for dette godkjenningsområdet vil for eksempel 
være bachelor i arkitektur.  
 
Foretaket har dokumentert å ha ansatte med utdanning som maskiningeniør, ingeniør bygg 
og mesterbrev som tømrer. Utdanning som maskiningeniør og byggingeniør oppfyller kravet 
til utdanningsnivå, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3.  
 
Ved søknad om sentral godkjenning er det også et vilkår at foretakets faglige ledelse kan 
dokumentere å ha relevant utdanning for de omsøkte godkjenningsområdene, jf. SAK10 §§ 
11-3 og 11-5 første ledd med tilhørende veiledning. Spørsmålet blir derfor om utdanningene 
som maskiningeniør og byggingeniør er å anse som relevante for det påklagede 
godkjenningsområdet.  
 
Ved vurderingen av om utdanningene anses som relevante, er fagretning og fagkombinasjon 
sentralt, jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning. Et avgjørende moment vil derfor kunne 
være om utdanningens innhold og fagretning gjenspeiler de påklagede 
godkjenningsområdenes innhold og arbeidsoppgaver.  
Arkitekturprosjektering av bygninger, anlegg eller konstruksjoner omfatter arkitektonisk 
utforming av nytt eller endring av eksisterende tiltak, hvor krav til visuelle kvaliteter, 
funksjonelle og miljømessige forhold, samt byggverkets kompleksitet og/eller 
tilpasningsbehov til omgivelser er avgjørende for fastsettelse av tiltaksklasse.  Oppgaven 
omfatter også utarbeidelse av situasjonsplan med plassering av tiltaket på tomta, og 
prosjektering av utomhusarealer herunder veg og parkeringsplass, samt universell utforming 
(UU) av utomhusområder og planløsning i bygget, jf. SAK10 § 13-5 andre ledd bokstav a og 
tilhørende veiledning. 
 
Arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 2 omfatter arkitektonisk utforming av byggverk i 
områder med en viss tetthet (rekkehus, kjedehus og lignende), og andre bygninger inntil 5 
000 m2 BRA med enkle krav til arkitektonisk utforming, samt 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 etasjer), store utendørstribuner, bruer og middels høye 
tårn, jf. SAK10 § 13-5 andre ledd bokstav a og tilhørende veiledning.  
 
Det følger av dette at ved vurderingen av hva som er relevant utdanning for 
arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 2, vil det være avgjørende hvorvidt utdanningen 
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innehar elementer knyttet til både funksjon og design, herunder estetisk planlegging og 
utforming. 
 
Utdanning som byggingeniør retter seg mot tekniske og konstruksjonsmessige egenskaper 
ved byggverk. En byggingeniør jobber med praktiske oppgaver og tekniske løsninger, og har 
inngående kunnskaper om konstruksjoner og materialer som tre, stål og betong. Foretaket 
har lagt ved dokumentasjon på utdanning som byggingeniør, hvor det fremgår at 
utdanningen blant annet innehar obligatoriske fag som konstruksjonslære, 
betongkonstruksjoner, stål- og trekonstruksjoner, materiallære og konstruksjonsmekanikk.  
 
Vitnemålet på utdanningen som ingeniør innen maskinteknikk som er vedlagt søknaden om 
sentral godkjenning viser at utdanningen først og fremst gir kunnskaper innen mekanikk, 
maskindeler, produksjonsteknikk, varmelære og andre lignende industrielle fag.   
 
Til forskjell fra dette, retter utdanningen som arkitekt seg mot evnen til å vurdere design og 
arkitektur i et samfunnsperspektiv, hvor planlegging av bygninger, byggeteknikk, utseende, 
miljø og kultur står sentralt. Ettersom arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 2 omfatter 
bygninger med enkle krav til arkitektonisk utforming og endringer i eksisterende byggverk 
hvor byggverket i seg selv representerer en viss arkitektonisk eller kulturell verdi, finner 
direktoratet at utdanning som byggingeniør ikke gir et bredt nok grunnlag til å prosjektere 
arkitektur i høyrere tiltaksklasser. Når det gjelder utdanningen som maskiningeniør gir denne 
ut i fra fagplan- og fagsammensetning ingen spesifikk kompetanse knyttet til byggeteknikk, 
planlegging av byggeteknikk og arkitektonisk utforming som er inngår i arkitektutdanningen, 
men derimot industrielle og maskinelle fagkunnskaper. 
  
Utdanningen som byggingeniør anses etter dette for ikke å være tilstrekkelig relevant for 
arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 2. Utdanningen som maskiningeniør kan heller ikke 
etter direktoratets vurdering anses for å være tilstrekkelig relevant for dette 
godkjenningsområdet, uavhengig av tiltaksklasse. Bakgrunnen for dette er at utdanningen 
som maskiningeniør ikke inneholder noen byggetekniske- eller arkitektoniske fag som er 
nødvendig for å kunne ha tilstrekkelige fagkunnskaper til å prosjektere tiltak i samsvar med 
godkjenningsområdets innhold.  
 
Foretaket fikk innvilget godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1 i søknadsomgangen på 
bakgrunn av utdanningen som byggingeniør. Tiltaksklasse 1 omfatter bygninger inntil 500 m2 
BRA og større industri eller lagerbygg med enkel planløsning, samt endringer i eksisterende 
byggverk der byggverket i seg selv ikke representerer stor arkitektonisk verdi, jf. SAK10 § 13-
5 andre ledd bokstav a og tilhørende veiledning. Da det for arkitekturprosjektering i 
tiltaksklasse 1 ikke stilles like høye krav til arkitektonisk utforming samt at det dreier seg om 
mindre bygg, vil utdanning som byggingeniør være tilstrekkelig relevant for 
arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 1.  
 
Utdanningskravet er etter dette ikke oppfylt. 
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Krav til praksis 
Om godkjenningsområdets innhold vises det til dette som omtalt over under 
utdanningsvurderingen.  
 
Ved vurderingen av foretakets praksis skal det blant annet legges vekt på om praksisen er 
oppdatert, praksisens varighet og tilknytningen til godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-5 
første ledd og tilhørende veiledning. For funksjonen prosjekterende i tiltaksklasse 2 er det 
krav om at foretaket skal kunne dokumentere minimum 6 års relevant praksis med 
godkjenningsområdet/tiltaksklassen det er søkt om etter endt relevant utdanning, jf. SAK10 § 
11-3 og tilhørende veiledning.  
 
Foretaket har i søknadsomgangen sendt inn 7 referanseprosjekter fra perioden 2015 til 2017. 
Seks av referanseprosjektene, som er fra 2015 til 2016, vurderes til å omfattes av 
godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1. Det er også vist til ett referanseprosjekt fra 2017 som 
omhandler prosjektering av arkitektur ved ombygging og tilbygg av et sykehjem. Direktoratet 
vurderer referanseprosjektet til å omfattes av godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2. 
Foretaket har således dokumentert å ha ett års praksis med godkjenningsområdet i 
tiltaksklasse 2. Dette prosjektet alene dokumenterer ikke tilstrekkelig praksis over tid, da 
kravet er minimum 6 års praksis, jf. SAK10 § 11-3.  
 
Det fremkommer ikke ytterligere dokumentasjon om praksis i klageomgangen.  
 
Kravet til praksis over tid med tiltaksklasse 2 er etter dette ikke oppfylt, jf. SAK10 § 11-3 og 
tilhørende veiledning. Som behandlet ovenfor har foretaket heller ikke dokumentert å ha 
tilstrekkelig relevant utdanning for å få innvilget sentral godkjenning for 
godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2. Praksis kan således ikke alene veie opp for manglende 
relevant utdanning, da det normalt er en forutsetning at praksis som ligger til grunn for 
sentral godkjenning skal bygge på relevant utdanning med tilstrekkelig nivå, jf. SAK10 § 11-3 
og tilhørende veiledning.  
 
 
På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Meto Pro AS verken i søknaden 
eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner til å få 
sentral godkjenning for godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2.  
 
Foretaket anfører i klagen at innholdet i godkjenningsområdet prosjektering av arkitektur i 
tiltaksklasse 2 tilsvarer det tidligere godkjenningsområdet overordnet ansvar for 
prosjektering som foretaket hadde sentral godkjenning for frem til 2017, og at foretaket 
dermed må få «videreført» denne godkjenningen ved å få innvilget prosjektering av 
arkitektur i tiltaksklasse 2. Til dette vil direktoratet bemerke at de tidligere 
godkjenningsområdene vedrørende overordnet ansvar ikke kan anses som tilsvarende 
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godkjenningsområder som omfatter spesifikke fagområder, slik som for eksempel 
prosjektering av arkitektur. Disse godkjenningsområdene omfatter spesifikke 
arbeidsoppgaver som krever tilsvarende spesifikk kompetanse, jf. SAK10 §§ 11-3 og 13-5 med 
tilhørende veiledning. Å inneha sentral godkjenning for overordnet ansvar innebærer ikke at 
det automatisk er dokumentert at foretaket har slik spesifikk kompetanse innen konkrete 
fag, men at foretaket har kompetanse til å leie inn andre foretak med spesifikk kompetanse 
på sin ansvarsrett.  
 
I klagebrevet er det også anført at foretaket må omfattes av overgangsregelen for fornyelse 
av sentral godkjenning. Overgangsregelen innebærer 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 et 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 et foretaks praksis ikke kan kompensere for manglende 
relevant utdanning. Etter direktoratets vurdering kan ikke utdanningene foretaket har vist til 
anses for å være tilstrekkelig relevante for det påklagede godkjenningsområdet Foretaket 
omfattes dermed ikke av overgangsordningen, jf. SAK10 § 20-3.  
 
Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge. 
 
Direktoratet gjør for øvrig oppmerksom på at foretaket igjen kan søke om sentral 
godkjenning for ansvarsrett når det kan dokumenteres at vilkårene i kapittel 11, og øvrige 
vilkår etter forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26.03.2010 nr. 488 er oppfylt. 

» 

Sak 23/18 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 
fra S Farmens Mesterbygg AS (godkjenningsnr. 2017/3283) 

Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle 
sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34. 

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10. 

Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra 
direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 
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«Klagen gjelder 

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

• Prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 1 
• Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 1 
• Prosjektering av lydforhold og vibrasjoner i tiltaksklasse 2 
• Prosjektering av miljøsanering i tiltaksklasse 2 
• Utførelse av veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 1 
• Utførelse av landskapsutforming i tiltaksklasse 1 
• Utførelse av montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 

1 
• Utførelse av montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning i tiltaksklasse 1 
• Utførelse av arbeid på bevaringsverdige byggverk i tiltaksklasse 2 
• Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 2 

 
I brev datert 04.04.2017 ble vedtak av 16.03.2017 påklaget ved Aasmund Molvik. Klagen er 
rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  
 
Bakgrunn 
Direktoratet for byggkvalitet mottok 02.02.2017 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 
for ansvarsrett. 
 
I vedtak datert 16.03.2017 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende 
godkjenningsområder ble innvilget: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 
• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 
• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 
• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 
• Utførelse av taktekkingsarbeid i tiltaksklasse 1 

 

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 
• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 2 
• Prosjektering av veg-, utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 1 
• Prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 1 
• Prosjektering av geoteknikk i tiltaksklasse 1 
• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2 
• Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 1 
• Prosjektering av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 1 
• Prosjektering av lydforhold og vibrasjoner i tiltaksklasse 2 
• Prosjektering av miljøsanering i tiltaksklasse 2 
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• Utførelse av veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 1 
• Utførelse av landskapsutforming i tiltaksklasse 1 
• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 
• Utførelse av murarbeider i tiltaksklasse 1 
• Utførelse av montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 

1 
• Utførelse av montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning i tiltaksklasse 1 
• Utførelse av arbeid på bevaringsverdige byggverk i tiltaksklasse 2 
• Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 2 

 

 
Avslaget som gjelder prosjektering av brannkonsept, prosjektering av bygningsfysikk,  
prosjektering av lydforhold og vibrasjoner, utførelse av arbeid på bevaringsverdige byggverk 
og utførelse av riving og miljøsanering ble begrunnet med at det ikke var dokumentert 
tilstrekkelig relevant praksis med godkjenningsområdet, jf. byggesaksforskriften (SAK10) §§ 
11-4 og 13-5 andre ledd bokstav d, g og o, og tredje ledd bokstav l og t og tilhørende 
veiledning.  
 
Avslaget på prosjektering av miljøsanering ble begrunnet med at foretaket ikke hadde 
dokumentert nødvendig utdanningsnivå for tiltaksklasse 2 og at det ikke var dokumentert 
tilstrekkelig relevant praksis med godkjenningsområdet, jf. SAK10 §§ 11-2 – 11-5 og 13-5 
andre ledd bokstav p og tilhørende veiledning. 
 
For utførelse av veg- og grunnarbeider og utførelse av landskapsutforming ble avslaget 
begrunnet med at det ikke var dokumentert relevant utdanning, jf. SAK10 § 11-3 og 
tilhørende veiledning.  
 
Avslaget for utførelse av montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner og 
utførelse av montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning ble begrunnet med at 
foretaket ikke hadde dokumentert nødvendig relevant utdanning, jf. SAK10 § 11-3 og 
tilhørende veiledning. Foretaket hadde heller ikke dokumentert tilstrekkelig relevant praksis 
med godkjenningsområdet, jf. SAK10 §§ 11-4, 11-5 og 13-5 tredje ledd bokstav i og j og 
tilhørende veiledning.  
 
Direktoratet tar klagen til følge når det gjelder  

• Prosjektering av miljøsanering i tiltaksklasse 1 
• Utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 1 
• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 

 

Det vil si at foretaket har fått innvilget disse godkjenningsområdene. Det ble ved 
avgjørelsen sett hen til foretakets dokumenterte utdanning og referanseprosjekter. 
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Generelle opplysninger om foretaket 
S Farmens Mesterbygg AS fikk sentral godkjenning første gang 03.09.1998. I perioden 
03.06.2014 –15.03.2017 hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdene  

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 
• Overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 1 
• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 
• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 
• Prosjektering av miljøsanering i tiltaksklasse 1 
• Overordnet ansvar for utførelse i tiltaksklasse 1 
• Utførelse av innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 1 
• Utførelse av grunnarbeid og landskapsutforming i tiltaksklasse 1 
• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 
• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 
• Utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 1 
• Utførelse av montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 

1 
• Utførelse av montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning i tiltaksklasse 1 
• Utførelse av taktekkingsarbeid i tiltaksklasse 1 
• Utførelse av arbeid på bevaringsverdige byggverk i tiltaksklasse 2 
• Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 2 

 
Foretaket har i søknaden oppgitt å ha 16 ansatte, mens det i organisasjonsplanen er oppgitt 
12 ansatte. Foretaket holder til på Hamar. Stein Farmen er daglig leder. Det er ikke vedlagt 
dokumentasjon på utdanning for Farmen. Foretaket har sin virksomhet innen 
byggevirksomhet, med næringskode «41.200 Oppføring av bygninger». 
 
Saksgang 
02.02.2017 Søknad 
16.03.2017 Vedtak om sentral godkjenning (delvis avslag) 
06.04.2017 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 
 
Foretaks anførsler 
I klagen viser foretaket til at det har hatt sentral godkjenning for mange av de avslåtte 
godkjenningsområdene tidligere og at det legger stor vekt på å systematisk bygge opp 
kompetanse og tilfredsstille regelverket. Det vises også til datatekniske vanskeligheter med å 
dokumentere og beskrive relevant praksis på en bedre måte enn det som er gjort. Foretaket 
har lagt ved flere kommunale vedtak i klagen. 
Det henvises for øvrig til klagen. 
 
Vurdering 
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Direktoratet har vurdert klagen og funnet at den ikke kan føre frem for de påklagede 
godkjenningsområdene. 
 
I henhold til 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 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. 
 
 
Prosjektering av brannkonsept og prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 1 
Krav til utdanning 
Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 
prosjekterende i tiltaksklasse 1 er mesterbrev eller fagskole (teknisk fagskole med 120 
fagskolepoeng), eller tilsvarende, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. Relevant 
utdanning for disse godkjenningsområdene vil for eksempel være mesterbrev som tømrer 
eller murer. 
Foretaket har blant annet vist til en ansatt med mesterbrev som tømrer og utdanningskravet 
er dermed oppfylt. 
 
Krav til praksis 
Det vises til innholdet i godkjenningsområdene i veiledning til SAK10 § 13-5 andre ledd 
bokstav d og g.  
 
I søknaden har foretaket lagt ved to referanseprosjekter for prosjektering av brannkonsept. 
Prosjektene er ikke beskrevet ut over at foretaket har utarbeidet brannkonsept i tiltakene.  
 
I klagen viser foretaket til at det har hatt sentral godkjenning i tiltaksklasse 1 for disse 
områdene tidligere, gjennom området overordnet ansvar for prosjektering, og har også vist 
til kommunale vedtak. Av vedtakene fremgår det ingen bedre beskrivelse av foretakets 
prosjektering og hva den har omfattet. Direktoratet vil også opplyse om at foretakets 
kvalifikasjoner ikke tidligere har vært vurdert opp mot innholdet i godkjenningsområdene 
prosjektering av brannkonsept og prosjektering av bygningsfysikk, selv om foretaket tidligere 
har hatt godkjenning for overordnet ansvar for prosjektering. Innholdet i disse områdene er 
ikke sammenfallende.   
 
Foretakets arbeid og oppgaver er ikke beskrevet på en slik måte at direktoratet kan vurdere 
om foretaket har erfaring med en tilstrekkelig bredde av innholdet i godkjenningsområdene, 
og det er dermed ikke dokumentert at foretaket har tilstrekkelige kvalifikasjoner tilpasset 
godkjenningsområdene, jf. SAK10 § 11-1 andre ledd. » 
 
Klagenemnda legger til at ut fra kravet om 4 års praksis for prosjekterende i tiltaksklasse 1 er 
to prosjekter for knapt ut i fra lengden på praksiskravet. Det hitsettes videre:  
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« 
 
 
Prosjektering av lydforhold og vibrasjoner og prosjektering av miljøsanering i tiltaksklasse 
2 
Krav til utdanning 
Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 
prosjekterende i tiltaksklasse 2 er utdanning på høgskolenivå (høgskoleingeniør, bachelor 
eller tilsvarende grad) med180 studiepoeng eller tilsvarende, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og 
tilhørende veiledning. Relevant utdanning for disse godkjenningsområdene vil for eksempel 
være ingeniør innenfor bygg. 
Foretaket har vist til utdanning på mesterbrev-/fagskolenivå og tilfredsstiller dermed ikke 
utdanningskravet for tiltaksklasse 2. Foretaket tilfredsstiller imidlertid kravet til utdanning for 
tiltaksklasse 1, med mesterbrevet som tømrer.  
 
Krav til praksis 
Det vises til innholdet i godkjenningsområdene i veiledning til SAK10 § 13-5 andre ledd 
bokstav o og p.  
 
For prosjektering av lydforhold og vibrasjoner har foretaket vist til fire referanseprosjekter i 
søknaden. Ingen av prosjektene er beskrevet på en slik måte at det er mulig å gjøre en 
vurdering av foretakets erfaring med godkjenningsområdets innhold. Vedleggene i klagen gir 
heller ikke ytterligere informasjon om dette. Direktoratet kan heller ikke vurdere prosjekter 
innsendt i forbindelse med tidligere søknader, da foretaket ikke har hatt sentral godkjenning 
for dette godkjenningsområdet tidligere. 
 
For prosjektering av miljøsanering er det vist til ett referanseprosjekt i klagen. Foretaket 
skriver at det sto for omfattende miljøsaneringsbeskrivelse i forbindelse med 
rivingsarbeidene fra tidligere meierilokaler. Informasjon om selve kartleggingen, størrelse på 
bygninger osv. fremgår imidlertid ikke. Direktoratet har også gjennomgått forrige søknad om 
sentral godkjenning, men kan ikke se at foretakets arbeider der heller er beskrevet på en slik 
måte at det er mulig å fastslå at foretaket har en tilstrekkelig erfaring med 
godkjenningsområdet.   
 
I klagen er det vist til kommunale vedtak i tillegg til en miljøsaneringsbeskrivelse.  
 
Som nevnt over tilfredsstiller ikke foretaket kravet til utdanningsnivå for tiltaksklasse 2. 
Videre er det direktoratets vurdering at praksis ikke er beskrevet på en måte som gjør det 
mulig å fastslå at foretaket har tilstrekkelig erfaring med godkjenningsområdenes innhold. 
For prosjektering av lydforhold og vibrasjoner kan derfor heller ikke tiltaksklasse 1 innvilges, 
selv om foretaket tilfredsstiller kravet til utdanning for denne tiltaksklassen.  
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Når det gjelder prosjektering av miljøsanering er det imidlertid direktoratets vurdering at 
miljøsaneringsbeskrivelsen, sammenholdt med at foretaket har hatt godkjenning for dette 
godkjenningsområdet tidligere, er tilstrekkelig til å kunne innvilge tiltaksklasse 1 for dette 
godkjenningsområdet.  
 
 
Utførelse av veg- og grunnarbeider, utførelse av landskapsutforming, utførelse av 
montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner og utførelse av montering av 
glasskonstruksjoner og fasadekledning i tiltaksklasse 1 
Krav til utdanning 
Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 
utførende i tiltaksklasse 1 er fag- eller svenneprøve i henhold til læreplaner fastsatt med 
hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa, eller 
tilsvarende, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. Relevant utdanning for disse 
godkjenningsområdene vil for eksempel være fagbrev i anleggsmaskinførerfaget, svennebrev 
som tømrer og fagbrev som anleggsgartner. 
Foretaket har blant annet vist til en ansatte med mesterbrev som tømrer og teknisk fagskole, 
husbyggingslinje, inkludert kommunalteknikk, betong- og murkonstruksjoner, samt 
anleggsteknikk. Direktoratet finner at disse utdanningene er tilstrekkelige og relevante for 
faglig ledelse for de påklagede godkjenningsområdene.  
 
Krav til praksis 
Det vises til innholdet i godkjenningsområdene i veiledning til SAK10 § 13-5 tredje ledd 
bokstav b, c, i og j og tilhørende veiledning.  
 
Det er til sammen vist til tre ulike referanseprosjekter for disse godkjenningsområdene i 
søknaden. I det ene prosjektet, som gjaldt en enebolig, utførte foretaket alle grunnarbeider 
og vegoppbygging til boligen, de utførte byggeruben og all landskapsutforming rundt bygget, 
og de monterte alle vinduer og fasadekledning.  
 
Det er også vist til et prosjekt hvor foretaket skriver at det utførte montering av noen 
glasskonstruksjoner ved bygget, og et prosjekt hvor det utførte all montering av en 
metallbæring i forbindelse med arken på et påbygg.  
 
Felles for prosjektene er at de ikke er beskrevet på en slik måte at direktoratet kan vurdere 
om foretaket har erfaring med en tilstrekkelig bredde av innholdet i godkjenningsområdene. 
Det fremgår ikke konkret hva arbeidene har innebåret. I klagen er det ikke vedlagt bedre 
beskrivelser av arbeidene. Det er dermed ikke dokumentert at foretaket har tilstrekkelige 
kvalifikasjoner tilpasset godkjenningsområdene, jf. SAK10 § 11-1 andre ledd. 
 
 
Utførelse av arbeid på bevaringsverdige byggverk i tiltaksklasse 2 
Krav til utdanning 
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Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 
utførende i tiltaksklasse 2 er mesterbrev eller fagskole (teknisk fagskole med 120 
fagskolepoeng), eller tilsvarende, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. Relevant 
utdanning for dette godkjenningsområdet vil for eksempel være mesterbrev som tømrer 
eller murer. 
Foretaket har blant annet vist til en ansatt med mesterbrev som tømrer og utdanningskravet 
er dermed oppfylt. 
 
Krav til praksis 
Fagområdet omfatter arbeider (restaurering/bevaring) på byggverk med ulik grad av juridisk 
vernestatus. Med juridisk vernestatus menes enkeltbygninger eller bygningsmiljøer som er 
fredet etter kulturminneloven, vernet gjennom pbl. kapittel 11 eller 12, kirkerundskrivet eller 
andre bestemmelser. Godkjenningsområdet omfatter også tiltak på byggverk som åpenbart 
fyller kriteriene for tilsvarende formelt vern. 

Arbeid på bevaringsverdige byggverk omfatter arbeid med alle typer materialer og innenfor 
en rekke håndverksfag, slik som murer, tømrer, snekker, blikkenslager, taktekker og maler. 

Kulturminner representerer en ikke-fornybar ressurs med store økonomiske, 
kunnskapsmessige, kulturhistoriske og miljømessige verdier og skal derfor vernes både som 
en del av vår kulturarv og identitet som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning. 

Restaurering av slike tiltak kan omfatte både konstruktive og ikke konstruktive (dekorative) 
deler. Plassering i tiltaksklasse for arbeider på bevaringsverdige byggverk vil være avhengig 
av arbeidets kompleksitet og vanskelighetsgrad og byggverkets verneverdi og autentisitet. 

Det er en forutsetning at foretak som søker sentral godkjenning innen dette området har 
kjennskap til bygningens tekniske oppbygging, utseende og egenskaper, jf. SAK10 § 13-5 
tredje ledd bokstav l og tilhørende veiledning.  

I søknaden har foretaket vist til to referanseprosjekter. Det ene prosjektet gjaldt et 
helsestudio. Foretaket skriver at bygget ligger som bevaringsverdig bygg og at det ytre på 
bygget måtte ivaretas i forbindelse med røykluker og luftehatter for ventilasjon. Det andre 
prosjektet gjaldt et bygg på 4 etasjer hvor foretaket utførte alle arbeider som berørte den 
bevaringsverdige funksjonen ved bygget, hvorav 3- og 4. etg. inkludert påbygg som ark i 4 
etg. utgjorde 743 m2.  
 
I klagen er det lagt ved kommunale vedtak for det ene prosjektet, samt for ytterligere to 
prosjekter. Verken i søknaden eller i klagen er det gitt opplysninger som tilsier at foretaket 
har arbeidet på byggverk med juridisk vernestatus. Det er heller ikke gitt opplysninger om 
hva arbeidene har omfattet slik at det er mulig å fastslå at foretaket har erfaring med de 
oppgaver som inngår i godkjenningsområdet.  
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Det er på bakgrunn av dette direktoratets vurdering at foretaket ikke har dokumentert at det 
har tilstrekkelige kvalifikasjoner tilpasset godkjenningsområdet, verken i tiltaksklasse 1 eller 
2, jf. SAK10 § 11-1 andre ledd.  
 
 
Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 2 
Krav til utdanning 
Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 
utførende i tiltaksklasse 2 er mesterbrev eller fagskole (teknisk fagskole med 120 
fagskolepoeng), eller tilsvarende, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. Relevant 
utdanning for dette godkjenningsområdet vil for eksempel være mesterbrev som tømrer 
eller murer. 
Foretaket har blant annet vist til en ansatt med mesterbrev som tømrer og utdanningskravet 
er dermed oppfylt. 
 
Krav til praksis 
Fagområdet riving og miljøsanering omfatter sanering og forsvarlig sluttbehandling av farlig 
avfall iht. miljøsaneringsbeskrivelsen samt håndtering av rivingsmaterialer for ombruk, 
gjenvinning, energiutnyttelse og forsvarlig sluttbehandling iht. avfallsplan. 
Godkjenningsområdet omfatter også oppgaver ved tiltak på eksisterende byggverk 
(rehabilitering). 
Tiltaksklasse 2 omfatter riving og miljøsanering av bygning med BRA større enn 400 m2 og 
inntil 2 000 m2 og anlegg eller konstruksjoner med tilsvarende størrelse og materialbruk. I 
tettbygd strøk hvor det kan være stor fare for skade på nabobygninger gjelder en øvre 
arealgrense på 1 000 m2 , jf- SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav t og tilhørende veiledning. 
 
Det er vist til fem referanseprosjekter for dette godkjenningsområdet i søknaden. 
Prosjektene er ikke beskrevet ut over at foretaket sto for rivingsarbeidene, og i noen av 
prosjektene også saneringsarbeider. Det er ikke gitt informasjon som gjør det mulig å fastslå 
om arbeidene omfattes av tiltaksklasse 2. I klagen er det ikke gitt bedre beskrivelser, men det 
er lagt ved kommunale vedtak.  
 
På bakgrunn av dette er det direktoratets vurdering at foretaket ikke har dokumentert at det 
har tilstrekkelige kvalifikasjoner tilpasset godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2, jf. SAK10 § 
11-1 andre ledd.  
 
Foretaket ble i søknaden innvilget tiltaksklasse 1 for dette godkjenningsområdet. Ved en feil 
har imidlertid ikke foretakets godkjenningsbevis blitt oppdatert i henhold til dette, slik 
foretaket også påpekte i klagen. Dette er nå rettet opp i. 
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På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at S Farmens Mesterbygg AS verken i 
søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner 
til å få sentral godkjenning for godkjenningsområdene  

• Prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 1 
• Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 1 
• Prosjektering av lydforhold og vibrasjoner i tiltaksklasse 2 
• Prosjektering av miljøsanering i tiltaksklasse 2 
• Utførelse av veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 1 
• Utførelse av landskapsutforming i tiltaksklasse 1 
• Utførelse av montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 

1 
• Utførelse av montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning i tiltaksklasse 1 
• Utførelse av arbeid på bevaringsverdige byggverk i tiltaksklasse 2 
• Utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 2 

  
 
Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge. 
 
Direktoratet gjør for øvrig oppmerksom på at foretaket igjen kan søke om sentral 
godkjenning for ansvarsrett når det kan dokumenteres at vilkårene i kapittel 11, og øvrige 
vilkår etter forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26.03.2010 nr. 488 er oppfylt. 
 

Klager har i e-post 02.02.2018 sendt inn kommentarer til direktoratets saksfremlegg i den 
aktuelle saken. Det er her sendt inn kommentarer for blant annet prosjekteirng av veg-, 
utearealer- og landskapsutforming i t iltaksklasse 1. Dette området er imidlertid ikke påklaget 
av foretaket og nemnda gjør derfor ikke en vurdering av dette området. Klagenemnda har 
tatt hensyn til kommentarene som gjelder godkjenningsområdet utførelse av veg- og 
grunnarbeider i tiltaksklasse 1 , men kan ikke se at de har avgjørende betydning for resultatet 
i saken. 

» 

Sak 24/18 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra 
Rædergård Entreprenør AS (godkjenningsnr. 2017/3779) 

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 § 13-10. 

Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra 
direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

 

«Klagen gjelder 

Klagen gjelder avslag på søknad om sentral godkjenning for følgende godkjenningsområde: 
• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2 

 
I brev datert 29.04.2017 ble vedtak av 31.03.2017 påklaget ved Håkon Jenssen. Klagen er 
rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  
 
Bakgrunn 
Direktoratet for byggkvalitet mottok 10.02.2017 søknad om sentral godkjenning for 
ansvarsrett. 
 
I vedtak datert 31.03.2017 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende 
godkjenningsområder ble innvilget: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 
• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 
• Prosjektering av veg-, utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 1 
• Prosjektering av oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 2 
• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 
• Prosjektering av vannforsynings- og avløpsinstallasjoner i tiltaksklasse 1 
• Utførelse av innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 3 
• Utførelse av veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 2 
• Utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 1 
• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 
• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 
• Utførelse av montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 

2 
 
Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2 (påklaget) 
• Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 1 
• Utførelse av landskapsutforming i tiltaksklasse 2 

 
For det påklagede godkjenningsområdet prosjektering av konstruksjonssikkerhet i 
tiltaksklasse 2 ble avslaget begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert tilstrekkelig 
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relevant praksis med tiltaksklasse 2, jf. byggesaksforskriften (SAK10) §§ 11-4, 11-5 og 13-5 
andre ledd bokstav f og tilhørende veiledning. Foretaket hadde vist til seks 
referanseprosjekter, hvorav ett av disse var vurdert til å være tiltaksklasse 2. Foretaket hadde 
dermed dokumentert ett års praksis med tiltaksklasse 2, noe som ikke oppfylte kravet til 
praksis over tid. Foretaket hadde dermed ikke dokumentert at det hadde kvalifikasjoner som 
var tilpasset godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2, jf. SAK10 § 11-1 andre ledd. Direktoratet 
fant imidlertid grunnlag for å innvilge godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1.  
 
 
Generelle opplysninger om foretaket 
Rædergård Entreprenør AS ble stiftet 26.07.2016 og har ikke tidligere hatt sentral 
godkjenning. Tidligere Rædergård Entreprenør AS med organisasjonsnummer 979499493 
hadde imidlertid sentral godkjenning for en rekke godkjenningsområder innenfor søk, 
overordnet ansvar (prosjektering og utførelse) samt konkrete godkjenningsområder innenfor 
prosjektering og utførelse i flere perioder frem til 01.03.2017. Herunder hadde foretaket 
sentral godkjenning for prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 i flere 
perioder. Dette foretaket ble imidlertid slettet i Enhetsregisteret 13.12.2016.  
 
Nye Rædergård Entreprenør AS har 95 ansatte og ligger i Brekstad i Ørland i Trøndelag. Trond 
Rædergård er daglig leder. Han har utdanning fra metall- og trelinje fra Bakketun 
Folkehøgskole fra 1976/77 samt mesterbrev som tømrer i tillegg til flere kurs og sertifikater. 
Det er i tillegg vedlagt en rekke vitnemål og annen dokumentasjon på utdanning for andre 
ansatte i foretaket. Foretaket har dokumentert å ha ansatte med fagbrev som 
anleggsmaskinfører, flere fagbrev i betongfaget, en byggingeniør, en ansatt med vitnemål fra 
Hærens ingeniørskole retning militærteknisk bygg- og anlegg, en ansatt med teknisk fagskole 
bygg, samt en ansatt med utdanning som ingeniør anlegg.  
 
Foretaket har sin virksomhet innen entreprenørvirksomhet, salg av tjenester innen betong-, 
snekkerarbeid  og alt som har sammenheng med dette. Foretaket er i Enhetsregisteret 
registrert med næringskoden 41.200 Oppføring av bygninger.  
 
Saksgang 
10.02.2017 Søknad 
21.03.2017 Midlertidig svarbrev 
27.03.2017 Mottatt tilleggsinformasjon fra foretaket 
29.03.2017 Mottatt tilleggsinformasjon fra foretaket 
31.03.2017 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 
28.04.2017 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 
 
Foretaks anførsler 
Foretaket innleder sitt klagebrev med at det ønsker å klage på vedtaket da foretaket mener 
at det ikke er lagt nok vekt på ansattes erfaringer. Det er vist til at foretaket Rædergård 
Entreprenør AS er identisk med tidligere Rædergård Entreprenør AS med 
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organisasjonsnummer 979499493 som hadde sentral godkjenning for overordnet ansvar for 
prosjektering i tiltaksklasse 2.  
 
Foretaket skriver videre at det ønsker at det er mer fokus på ansattes erfaringer, og 
fremhever flere konkrete personer og som foretaket anfører at har relevante 
referanseprosjekter rettet mot prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2. Det 
er i tilknytning til hver av de enkelte personene listet opp noen referanseprosjekter.  
 
Foretaket anfører avslutningsvis at dersom man ser hele bedriften i ett, samt vektlegger 
ansattes tidligere erfaringer (Cv’er) og utdanning i tillegg til tidligere utførte jobber belagt 
med ansvar, så bør det påklagede godkjenningsområdet innvilges.  
 
Vedlagt klagen følger en presentasjon av foretaket.  
 
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 det påklagede godkjenningsområdet.  
 
I henhold til 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 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. 
 
Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2 
Krav til utdanning 
Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 
prosjekterende i tiltaksklasse 2 er utdanning på høgskolenivå (høgskoleingeniør, bachelor 
eller tilsvarende grad) med 180 studiepoeng eller tilsvarende, i tillegg til minimum 6 års 
relevant praksis, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. Relevant utdanning for 
dette godkjenningsområdet vil for eksempel være ingeniør bygg. 
 
Foretaket har vedlagt søknaden en rekke utdanningspapirer for flere ansatte. Det er blant 
annet dokumentert at foretaket har flere ansatte med utdanning som ingeniør bygg. Denne 
utdanningen har tilstrekkelig nivå, og vil være relevant for å forestå arbeider som omfattes av 
godkjenningsområdet, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 med tilhørende veiledning.   
 
Utdanningskravet er dermed oppfylt. 
 
Krav til praksis 
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I henhold til SAK10 § 13-5 andre ledd bokstav f og tilhørende veiledning omfatter fagområdet 
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 omfattes 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). 
 
Ved søknad om sentral godkjenning må foretaket dokumentere å ha tilstrekkelig relevant 
praksis over tid med det omsøkte godkjenningsområde og tiltaksklasse. For funksjonen 
prosjekterende i tiltaksklasse 2 er det krav om at foretaket må kunne dokumentere minimum 
6 års relevant praksis, jf. SAK10 § 11-3 og tilhørende veiledning. Ved vurderingen av 
foretakets praksis er det sentralt om praksisen er oppdatert, praksisens varighet og 
tilknytning til godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-5 første ledd og tilhørende veiledning. 
Foretakets faglige ledelse må herunder kunne vise at den behersker hele bredden av 
arbeidsoppgaver innen det godkjenningsområdet det søker sentral godkjenning for, jf. 
Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) pkt. 10.8.1. Den faglige bredden fremgår av omtalen av 
godkjenningsområdet i SAK10 § 13-5, jf. den relevante bestemmelsen i kap. 12. I følge SAK10 
§ 13-2 skal foretaket i søknaden dokumentere at det oppfyller kravene for sentral 
godkjenning.  
 
Vurdering av praksis 
Foretaket har i søknad om sentral godkjenning vist til seks referanseprosjekter som strekker 
seg fra perioden 2013 – 2017. Det er her vist til prosjekter som gjelder flere større boligbygg 
med flere byggetrinn, sykehjem, riving og bygging av bro, utvidelse av kjøpesenter samt en 
fabrikk. Det er i tilknytning til prosjektene beskrevet arbeider med plasstøpte fundamenter, 
betongvegger, grunnarbeider og beskrivelser av hva slags materialer byggene er oppført i. 
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Det fremkommer imidlertid ingen konkrete beskrivelser av prosjektene som beskriver 
godkjenningsområdets innhold når det gjelder prosjektering av konstruksjonssikkerhet. 
Foretaket beskriver ikke prosjektene opp i mot godkjenningsområdets innhold i form av 
prosjektering av byggverkets totale stabilitet under oppføring og i bruk, dimensjonering av 
bærende elementer m.v.  
 
På bakgrunn av de mangelfulle beskrivelsene i innsendte referanseprosjekter i 
søknadsomgangen etterspurte direktoratet i brev av 21.03.2017 blant annet bedre 
beskrivelser av referanseprosjektene. I tilsvar av 27.03.2017 sendte foretaket inn en liste 
over referanseprosjekter med beskrivelser til de aktuelle godkjenningsområdene. For 
prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2 beskrev foretaket tre av 
referanseprosjektene noe nærmere.  
 
Det er i innsendt tilleggsinformasjon for det første vist til et kombinert bolig- og 
næringsprosjekt på 1700kvm fordelt på 4 etasjer med heissjakt. Prosjektet er fra Bjugn 
kommune og er en del av et prosjekt på totalt 5 byggetrinn. Prosjektet er oppgitt å være 
ferdigstilt i 2017. Foretaket beskriver her å ha benyttet seg av innleide foretak for å 
prosjektere konstruksjonssikkerhet på grunn av utfordrende grunnforhold. Det er videre 
beskrevet at Rædergård Entreprenørs rolle i prosjektet var å samkjøre fagene. Ut i fra 
beskrivelsene av prosjektet kan ikke direktoratet se at Rædergård Entreprenør AS selv har 
vist til å ha egne ansatte som har prosjektert konstruksjonssikkerhet i tiltaket. Ved søknad 
om sentral godkjenning for funksjonen prosjekterende må foretaket kunne vise til ha 
relevant praksis i form av egen faglig ledelse med relevant praksis fra prosjektering innen 
fagområdet, jf. SAK10 §§ 11-3 og 11-4 andre ledd med tilhørende veiledning. Foretaket viser 
etter direktoratets vurdering ikke til slik egen prosjekteringspraksis for foretakets faglige 
ledelse i dette prosjektet, da foretaket har samkjørt de forskjellige fagene mens andre 
foretak har utført prosjekteringen, jf. SAK10 §§ 11-3 og 11-4 andre ledd med tilhørende 
veiledning.  
 
Foretaket beskriver videre nærmere et referanseprosjekt som gjelder oppføring av tre bygg 
over tre etasjer i Ørland kommune fra 2013. Det er her vist til at foretaket har utført 
dimensjonering etter kjente beregningsmodeller basert på standard laster og påkjenninger. 
Konstruksjonen er beskrevet å bestå av plasstøpte murer og banketter med reisverk i tre. 
Prosjekteringen ble utført av to av foretakets navngitte ansatte. Etter direktoratets vurdering 
beskriver foretaket her relevant praksis med prosjektering av konstruksjonssikkerhet i 
tiltaksklasse 2, jf. SAK10 §§ 11-3 og 13-5 andre ledd bokstav f og tilhørende veiledning.  
 
Det er i innsendt tilleggsinformasjon også beskrevet et tredje referanseprosjekt nærmere. 
Dette gjelder Bjugn Helsesenter i Bjugn kommune fra 2013. Foretaket beskriver å ha vært 
hovedentreprenør med koordineringsansvar i alle fag. Foretaket hadde ansvarsrett som 
utførende, mens en annen bedrift sto for prosjekteringen. Foretaket viser således ikke til 
egen prosjekteringspraksis, og referanseprosjektet kan derfor ikke anses som relevant 
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prosjekteringspraksis, jf. SAK10 §§ 11-3 og 11-4 andre ledd, jf. § 13-5 andre ledd bokstav f og 
tilhørende veiledning.  
 
I klagebrevet har foretaket listet opp en rekke ansatte med utvalgte referanseprosjekter som 
foretaket anfører at dokumenterer relevant praksis med prosjektering av 
konstruksjonssikkerhet. Det er imidlertid ikke beskrevet konkret prosjektering av 
konstruksjonssikkerhet i noen av de opplistede prosjektene. Det er kun beskrevet hva slags 
type bygg/prosjekt det gjelder og hvilke materialer byggene er oppført i. Dette dokumenterer 
dermed ikke slik relevant praksis med konstruksjonssikkerhet som er nødvendig for å få 
innvilget sentral godkjenning for det påklagede godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2, da 
ingen av referanseprosjektene beskrives opp i mot godkjenningsområdets innhold jf. SAK10 
§§ 11-3 og 13-5 andre ledd bokstav f og tilhørende veiledning.  
 
Rædergård Entreprenør AS har etter dette dokumentert å ha ett relevant referanseprosjekt 
for prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2. Referanseprosjektet fra 2013 er 
ikke alene tilstrekkelig til å kunne tilfredsstille kravet om minimum 6 års praksis. Det er derfor 
direktoratets vurdering at foretaket ikke har dokumentert å ha tilstrekkelig relevant praksis 
over tid med godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2, jf. SAK10 §§ 11-3 og 13-5 andre ledd 
bokstav f og tilhørende veiledning.  
 
Rædergård Entreprenør AS viser i klagebrevet til at det har hatt sentral godkjenning for 
overordnet ansvar for prosjektering på tidligere foretak, og at det således bør legges bedre 
vekt på tidligere erfaringer. Til dette vil direktoratet bemerke at sentral godkjenning for 
overordnet ansvar for prosjektering ikke er det samme som å ha sentral godkjenning for 
konkrete godkjenningsområder for spesifikke fag innen prosjektering, utførelse med videre. 
Det opplyses om at ved søknad om sentral godkjenning skal foretaket kunne dokumentere 
overfor direktoratet at kravene er oppfylt, jf. SAK10 § 13-2. Foretaket må således kunne 
dokumentere å blant annet ha relevant praksis med de omsøkte godkjenningsområder.  
 
Etter direktoratets vurdering har foretaket ikke dokumentert ha slik relevant praksis med 
godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2 over tid, jf. SAK10 §§ 1-3 og 13-5 andre ledd bokstav f 
og tilhørende veiledning. Det er på bakgrunn av dette direktoratets vurdering at foretaket 
ikke har dokumentert å ha kvalifikasjoner som er tilpasset godkjenningsområdet i 
tiltaksklasse 2, jf. SAK10 § 11-1 andre ledd.  
 
Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge for det påklagede 
godkjenningsområdet prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2. 
 
Direktoratet gjør for øvrig oppmerksom på at foretaket igjen kan søke om sentral 
godkjenning for ansvarsrett når det kan dokumenteres at vilkårene i kapittel 11, og øvrige 
vilkår etter forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26.03.2010 nr. 488 er oppfylt. 

» 
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Sak 25/18 Klage på vedtak om avslag på søknad om endring av sentral godkjenning fra 
Total Uavhengig Kontroll AS (godkjenningsnr. 2017/4053) 

Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle 
sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34. 

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10. 

Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra 
direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

 

«Klagen gjelder 

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

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 3 
 

I brev datert 10.05.2017 ble vedtak av 27.04.2017 påklaget ved Sergejus Chaliapinas. Klagen 
er rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  
 
Bakgrunn 
Direktoratet for byggkvalitet mottok 07.03.2017 søknad om endring av sentral godkjenning 
for ansvarsrett. 
 
I vedtak datert 27.04.2017 avslo direktoratet søknaden for følgende godkjenningsområder: 

• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 3 
• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 3 
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Avslaget for utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner ble begrunnet med 
at det ikke var dokumentert tilstrekkelig relevant praksis og at det ikke var dokumentert 
praksis over lang nok tid, jf. byggesaksforskriften (SAK10) §§ 11-4, 11-5 og 13-5 tredje ledd 
bokstav g og tilhørende veiledning.  
 
I vedtak 30.11.2017 har foretaket, etter en ny vurdering vedrørende kravet om 
gjennomføringsevne, fått innvilget godkjenningsområdet utførelse av plasstøpte 
betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 3.  
 
Generelle opplysninger om foretaket 
Total Uavhengig Kontroll AS fikk sentral godkjenning første gang 06.11.2013. Fram til 
20.09.2016 hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdene overordnet 
ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 2, overordnet ansvar for utførelse i tiltaklasse 3 og 
overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 2. Fram til 22.02.2020 er også foretaket innvilget 
godkjenning for utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 
2, utførelse av montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 3, 
utførelse av taktekkingsarbeid i tiltaksklasse 3 og utførelse av sanitærinstallasjoner i 
tiltaksklasse 1.  
 
Foretaket har 12 ansatte og ligger på Kongsberg. Konstantin Petunov er daglig leder. 
Foretaket driver blant annet med kontrollvirksomhet innen byggebransjen og oppføring av 
bygninger. 
 
Saksgang 
07.03.2017 Søknad 
27.04.2017 Vedtak om sentral godkjenning  
10.05.2017 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 
30.11.2017 Vedtak om delvis omgjøring 
 
Foretaks anførsler 
I klagen viser foretaket til at de ansattes erfaring og utdanning er mer enn god nok til å kunne 
inneha tiltaksklasse 3 for det påklagede godkjenningsområdet. Det vises også til at foretaket 
tidligere har hatt godkjenning for utførelse av betongarbeider og tømrerarbeider, og at 
foretaket har det samme systemet nå som da, og flere prosjekter å vise til.  
 
Vurdering 
Direktoratet har vurdert klagen og funnet at den ikke kan føre frem hva gjelder sentral 
godkjenning for godkjenningsområdet utførelse av tømrerarbeider og montering av 
trekonstruksjoner i tiltaksklasse 3. 
 
I henhold til 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 vurderes om «foretakets kvalifikasjoner med hensyn 
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til utdanning og praksis fremstår som relevante for det omsøkte godkjenningsområdet» og 
foretakets «tilknytning til godkjenningsområdet», jf. SAK10 § 11-5 første ledd. 
 
 
Krav til utdanning 
Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 
utførende i tiltaksklasse 3 er utdanning på høgskolenivå (høgskoleingeniør, bachelor eller 
tilsvarende grad) med 180 studiepoeng eller tilsvarende, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og 
tilhørende veiledning. Relevant utdanning for utførelse av tømrerarbeider og montering av 
trekonstruksjoner vil for eksempel være ingeniør innenfor bygg. Foretaket har blant annet 
vist til å ha en ansatt med Mastergrad innen bygg og utdanningskravet er dermed oppfylt. 
 
Krav til praksis 
Godkjenningsområdet omfatter utførelse av tømrerarbeid og montering av 
trekonstruksjoner som etter NS 1990 +NA plasseres i pålitelighetsklasse 2 eller 3, og 
forutsettes utført med «utvidet kontroll». Eksempler på tømrerarbeid og montering av 
trekonstruksjoner i tiltaksklasse 3 kan være idretts- og messehaller, trebruer med 
trafikkbelastning og bygninger med komplisert tretakkonstruksjon, jf. SAK10 § 13-5 tredje 
ledd bokstav g og tilhørende veiledning. 
 
I søknaden har foretaket vist til 6 referanseprosjekter. De to første prosjektene gjaldt 
arbeider på kjøpesenter/varehus. Tømrerarbeidene omfattet isolering, montering av vegger, 
lydhimlinger, montering av brannhimlinger, dører, vinduer, oppføring av fasader, 
tilrettelegging for nødutganger, oppføring av brannvegger med mer. Etter direktoratets 
vurdering er ikke dette arbeider som kan plasseres i tiltaksklasse 3, til tross for at sentrene er 
store arealmessig.   
 
Det tredje prosjektet gjaldt oppføring av bygg for renseanlegg og omfattet oppføring av 
innvendige vegger, isolering, tak med himlinger og oppføring av fasader. Dette er 
tømrerarbeider som normalt plasseres i tiltaksklasse 1. Det samme gjelder for det fjerde og 
femte prosjektet, som blant annet omfattet oppføring av innvendige vegger, tak og 
himlinger, isolasjon, montering av dører og vinduer, utvendige arbeider som isolering og 
oppføring av kledning med paneler og cetris-plater, tilrettelegging for nødutganger, 
oppføring av brannvegger og montering av branndører. 
 
Det sjette prosjektet omfattet samme type arbeider som nevnt over på 3 blokker med 67 
hovedetasjer og to underjordiske parkeringskjellere. Dette er arbeider som etter 
direktoratets vurdering kan plasseres i tiltaksklasse 2. 
 
Det er ikke gitt opplysninger om prosjektene, verken i søknaden eller klagen, som tilsier at 
tømrerarbeidene har vært av en slik kompleksitet at de skal plasseres i tiltaksklasse 3. 
Direktoratet vil også bemerke at foretaket ikke har hatt sentral godkjenning for dette 
godkjenningsområdet tidligere, men for godkjenningsområdet overordnet ansvar for 
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utførelse. Foretakets praksis har dermed ikke tidligere blitt vurdert spesifikt opp mot 
innholdet i det påklagede godkjenningsområdet. 
 
På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner derfor direktoratet at Total Uavhengig Kontroll 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 3. 
 
Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge. 
 
Direktoratet gjør for øvrig oppmerksom på at foretaket igjen kan søke om sentral 
godkjenning for ansvarsrett når det kan dokumenteres at vilkårene i kapittel 11, og øvrige 
vilkår etter forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26.03.2010 nr. 488 er oppfylt. 

 

» 

 

Sak 26/18 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse avsentral godkjenning 
fra Drammen Bygg og Renovering (godkjenningsnr. 2017/3574) 

Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle 
sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34. 

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10. 

Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra 
direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder 

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

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 
 
I direktoratets elektroniske søknadsløsning 23.04.2017 ble vedtak av 21.04.2017 påklaget av 
Zilvinas Vaitiekünas. Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  
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Bakgrunn 
Direktoratet for byggkvalitet mottok 08.03.2017 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 
for ansvarsrett. 
 
I vedtak datert 21.04.2017 avslo direktoratet søknaden. Godkjenningsområdet det klages på 
ble ikke innvilget. 
 
Avslaget ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert nødvendig relevant 
utdanning for godkjenningsområdet det var søkt om, jf. byggesaksforskriften(SAK10) § 11-3 
og tilhørende veiledning. Foretaket hadde dermed ikke dokumentert at det hadde 
kvalifikasjoner som var tilpasset godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1 andre ledd. 
 
Generelle opplysninger om foretaket 
Drammen Bygg og Renovering fikk sentral godkjenning første gang 03.06.2014. I perioden 
03.06.2014 –03.06.2017 hadde foretaket sentral godkjenning for det påklagede 
godkjenningsområdet. 
 
Foretaket har 13 ansatte og ligger i Mjøndalen i Nedre Eiker kommune. Zilvinas Vaitiekünas 
er daglig leder. Han har i følge organisasjonsplanen utdanning som tømrer. Foretaket har sin 
virksomhet innen oppføring og rehabilitering av bygninger, murertjenester og 
konsulenttjenester innen bygg. Foretaket er registrert med næringskoden «41.200 Oppføring 
av bygninger» i Enhetsregisteret. 
 
Saksgang 
08.03.2017 Søknad 
21.04.2017 Vedtak om sentral godkjenning (Avslag) 
23.04.2017 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 
 
Foretaks anførsler 
Foretaket skriver i sin klage at utdanningen som er dokumentert må være misforstått. Det 
fremgår av dokumentasjonen at skolen heter «Klaipeda, Skipsbygg og reparasjon», og videre 
at Zilvinas fullførte kurset «Tømrer – snekker». Det var på denne tiden normalt å ha yrkesfag 
som tok for seg trearbeid innen husbygg, båter og finsnekker. Det vises til at foretaket 
tidligere har fått sentral godkjenning med denne utdanningen, og at man har arbeidet som 
tømrer med denne utdanningen. Foretaket skriver videre at man også i Norge har hatt 
utdanningsreformer, men at dette ikke har slått beina under de som har en eldre utdannelse 
enn dagens utdanningssystem. Det henvises for øvrig til klagen. 
 
Vurdering 
Direktoratet har vurdert klagen og funnet at den ikke kan føre frem hva gjelder sentral 
godkjenning for det påklagede godkjenningsområdet. 
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I henhold til 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 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 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- eller svenneprøve i henhold til læreplaner fastsatt med 
hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa, eller 
tilsvarende, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. Relevant utdanning for dette 
godkjenningsområdet vil for eksempel være svennebrev som tømrer. 
 
Foretaket har i søknad om sentral godkjenning sendt inn dokumentasjon på utdanning for 
Zilvinas Vaitiekünas. Dette dreier seg om et diplom fra «Klaipeda skole for skipsbygging og 
reparasjon» i følge den norske oversettelsen.  
 
Dette dreier seg om en utdanning som tømrer – snekker fra 1997. Det vurderes at denne 
utdanningen er relevant for godkjenningsområdet. Spørsmålet vil derfor være hvorvidt 
denne utdanning oppfyller kravet til nødvendig utdanningsnivå. 
 
Direktoratet har vurdert denne utdanningen opp mot det europeiske rammeverket for 
kvalifikasjoner (EQF). Dette er et system for å vurdere og sammenligne kvalifikasjoner 
mellom EU-land, og baserer seg på 8 ulike utdanningsnivåer. Systemet er ment å gjøre 
vurderingen av andre lands utdanninger lettere innenfor EU-området. Rammeverket er 
innlemmet i EØS-avtalen og i de landene som har implementert systemet, vil det fremgå av 
nyere vitnemål/diplom hvilket nivå utdanningen har i henhold til rammeverket. Andre land, 
som for eksempel Litauen, har laget oversikter for å finne ut hvilket nivå eldre utdanninger 
tilsvarer. 
 
Det fremgår av innsendt diplom og utdanningens kode at denne utdanningen ligger på nivå 3, 
noe som tilsvarer videregående skole på et lavere nivå i henhold til EQF. For å tilsvare et 
svennebrev vil utdanningen måtte tilsvare nivå 4. På bakgrunn av dette finner direktoratet at 
kravet til utdanningsnivå ikke er oppfylt. 
 
Fordi kravet til utdanning ikke er oppfylt, gjør ikke direktoratet noen nærmere vurdering av 
foretakets praksis. Direktoratet skal imidlertid kort bemerke at referanseprosjektene som er 
sendt inn kan være relevante for godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1. 
 
Direktoratet vil opplyse om muligheten for å få fag- og svennebrev utstedt av 
fylkeskommunen etter opplæringslova § 3-5 der kandidaten har 25% lengre praksis enn den 
fastsatte læretiden. I tilfeller der det ikke er grunnlag for å skrive ut vitnemål eller fag-
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/svennebrev, kan fylkeskommunen, etter en grundig vurdering av personens 
realkompetanse, utstede et såkalt kompetansebevis, jf opplæringslova § 4A-3 siste ledd, jf. 
SAK10 § 11-2 og tilhørende veiledning. 
 
På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Drammen Bygg og Renovering 
verken i søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige 
kvalifikasjoner til å få sentral godkjenning for det påklagede godkjenningsområdet. 
 
Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge. 
 
Direktoratet gjør for øvrig oppmerksom på at foretaket igjen kan søke om sentral 
godkjenning for ansvarsrett når det kan dokumenteres at vilkårene i kapittel 11, og øvrige 
vilkår etter forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26.03.2010 nr. 488 er oppfylt. 

» 

Sak 27/18 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 
fra Bygg og Takst AS (godkjenningsnr. 2017/4318) 

Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle 
sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34. 

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10. 

Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra 
direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder 

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

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 
• Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 1 
• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 
• Utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 1 
• Utførelse av taktekkingsarbeid i tiltaksklasse 1 
• Utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 1 
• Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 1 
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• Kontroll av våtrom i tiltaksklasse 1 
 
I brev datert 22.05.2017 ble vedtak av 16.05.2017 påklaget ved Bård Helland. Klagen er 
rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  
 
Bakgrunn 
Direktoratet for byggkvalitet mottok 30.03.2017 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 
for ansvarsrett. 
 
I vedtak datert 16.05.2017 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: 

• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 
• Prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 1 
• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 
• Utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 1 
• Utførelse av taktekkingsarbeid i tiltaksklasse 1 
• Utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 1 
• Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 1 
• Kontroll av våtrom i tiltaksklasse 1 

 
Avslagene ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert tilstrekkelig relevant 
praksis med godkjenningsområdene, jf. byggesaksforskriften(SAK10) §§ 11-4, 11-5 og 13-5.  
 
For godkjenningsområdene utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1, 
utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 1, utførelse av taktekkingsarbeid i tiltaksklasse 1 og 
utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 1 ble avslaget i tillegg begrunnet 
med at foretaket ikke hadde dokumentert å ha gjennomføringsevne for de omsøkte 
godkjenningsområdene, jf. SAK10 § 9-1. 
 
Generelle opplysninger om foretaket 
Bygg og Takst AS fikk sentral godkjenning første gang 05.05.2014. I perioden 05.05.2014 –
05.05.2017 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 2 ansatte og ligger i Kvål i Melhus kommune. Bård Helland er daglig leder. Han 
har teknisk fagskole med linjefag husbyggingsteknikk fra 1993. Foretaket har sin virksomhet 



 

Side 116 

innen verdisetting av eiendom og byggevirksomhet. Foretaket er registrert med 
næringskoden «68.310 Eiendomsmegling» i Enhetsregisteret. 
 
Saksgang 
30.03.2017 Søknad 
16.05.2017 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 
22.05.2017 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 
 
Foretaks anførsler 
Foretaket skriver i sin klage at det var vedlagt for lite dokumentasjon på referanseprosjekter 
for de godkjenningsområdene som var avslått. Det legges i klagen ved flere 
referanseprosjekter, i tillegg opplyser foretaket at de har hatt sentral godkjenning siden 
2003. Det er også ansatt en tømrer med fagbrev og 4 års erfaring siden søknaden om 
fornyelse ble sendt. I tillegg inneholder klagen en liste over saksnumre, samt en 
oppsummering av faglig leders praksis og utdanning.  Det henvises for øvrig til klagen. 
 
Vurdering 
Direktoratet har vurdert klagen og funnet at den ikke kan føre frem hva gjelder sentral 
godkjenning for de påklagede godkjenningsområdene. 
 
I henhold til 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 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. 
 
Vurdering av foretakets gjennomføringsevne 
Ved søknad om sentral godkjenning må foretaket dokumentere at det har en organisasjon 
med gjennomføringsevne for oppgaver som er omfattet av godkjenningsområdet og oppfylle 
forskriftens krav til kvalitetssikringsrutiner og kvalifikasjoner, jf. byggesaksforskriften (SAK10) 
§ 9-1. Det har derfor vært direktoratets fortolkning og praksis å kreve at foretakene for de 
utførende godkjenningsområdene må dokumentere relevante fag-/svennebrev eller 
mesterbrev i tillegg til relevant utdanning på høgskolenivå. Etter at godkjenningsområdene 
for overordnet ansvar ble tatt ut av byggesaksforskriften i 2016, ble kravet til 
gjennomføringsevne mer tydelig.  
 
Direktoratet har imidlertid i arbeidet med endringer av kvalifikasjonskravene blitt 
oppmerksomme på at vår saksbehandling på dette feltet har vært for streng. Direktoratet 
endrer derfor sin saksbehandling fra 1.10.2017, slik at det ikke lenger vil være krav om å 
dokumentere relevante fag-/svennebrev i tillegg til relevant utdanning på teknisk fagskole 
eller høgskolenivå. Dette innebærer konkret at faglig ledelse med relevant utdanning på 
høgskolenivå vil kunne kvalifisere for sentral godkjenning for utførende 
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godkjenningsområder opp til tiltaksklasse 3, forutsatt at øvrige vilkår i byggesaksforskriften 
er oppfylt.  
 
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 og minst 4 års praksis, jf. 
SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. Foretaket har dokumentert å ha ansatte 
med fagskole og linjefag husbyggingsteknikk. Utdanningskravet er dermed 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. 
 
Prosjektering av bæreevne og stabilitet av nytt eller endring av eksisterende tiltak som bygg, 
anlegg eller frittstående konstruksjon med liten vanskelighetsgrad i pålitelighetsklasse 1 iht 
NS-EN 1990 +NA og brannklasse 1 iht. byggteknisk forskrift. Oppgaven omfatter 
dimensjonering av bærende elementer ved bruk av enkle beregninger eller tabeller, ved gode 
grunnforhold og standardlaster. 
Eksempler på tiltak i denne klassen kan være: 

• fritids- og enebolig med og uten sokkelleilighet, 
• tomannsbolig, rekkehus, kjedehus, små barnehager, 
• alminnelige landbruksbygg, lager- og industribygg, 
• mindre utendørstribuner (under 500 pers.), små bruer (inntil 10 m spennvidde) og 

tårn inntil 10 m, jf. SAK10 § 13-5 andre ledd bokstav f og tilhørende veiledning. 
 
Foretaket har i søknad om sentral godkjenning sendt inn ett referanseprosjekt. Dette dreier 
seg om en enebolig i Trondheim som er gitt ferdigattest i 2008. Av beskrivelsen fremgår det 
at foretaket har vært ansvarlig prosjekterende for bygninger og installasjoner i tiltaksklasse 1.  
 
I klagen har foretaket sendt inn en liste med saksnumre fra kommunene Trondheim og 
Tynset, samt attester fra tidligere arbeidsforhold og en endel kursbevis. Det er ikke gitt noen 
beskrivelse av hvilke oppgaver foretaket har utført i prosjektene som var listet opp. 
Direktoratet ba derfor i brev datert 14.11.2017 om en beskrivelse av disse 
referanseprosjektene, inkludert foretakets rolle i prosjektene og hvilke arbeider som ble 
utført. 
 
I sin besvarelse har foretaket sendt inn en rekke kommunale vedtak, hvor både faglig leders 
tidligere foretak og nåværende har hatt diverse ansvarsretter. Ingen av disse kommunale 
vedtakene inneholder en beskrivelse av hvilke arbeidsoppgaver foretaket har hatt i 
referanseprosjektene knyttet til prosjektering av konstruksjonssikkerhet. Direktoratets 
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vurdering er dermed at tilstrekkelig praksis ikke er dokumentert med et godkjenningsområde 
som omhandler prosjektering av byggverkets totale stabilitet under oppføring og i bruk.  
 
Foretaket har dermed ikke dokumentert at det har kvalifikasjoner som er tilpasset 
godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1 andre ledd. 
 
 
Prosjektering av bygningsfysikk 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 og minst 4 års praksis, jf. 
SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. Foretaket har dokumentert å ha ansatte 
med fagskole og linjefag husbyggingsteknikk. Utdanningskravet er dermed oppfylt. 
 
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. 
 
Godkjenningsområdet i tiltaksklasse 1 omfatter prosjektering av bygningsfysikk i nybygg eller 
ved endring av eksisterende byggverk for publikum og arbeidsbygning inntil 2 etasjer, samt 
bygning med boenheter og høyst to boenheter over hverandre. 
Eksempler på tiltak i denne klassen kan være: 

• fritids- og enebolig, tomannsbolig, rekkehus, kjedehus, 
• mindre arbeids- og publikumsbygg, jf. SAK10 § 13-5 andre ledd bokstav g og 

tilhørende veiledning. 
 
I søknad om sentral godkjenning har foretaket sendt inn ett referanseprosjekt som er 
likelydende med prosjektet sendt inn for prosjektering av konstruksjonssikkerhet i 
tiltaksklasse 1.  
 
Det ble også for dette området sendt inn en liste med saksnumre fra kommunene Trondheim 
og Tynset. Direktoratet har derfor i brev datert 14.11.2017 etterspurt ytterligere beskrivelser 
av foretakets praksis i referanseprosjektene. 
 
I foretakets svar er det sendt inn en rekke kommunale vedtak, hvor både faglig leders 
tidligere foretaket og nåværende foretak har hatt ansvarsrett. Av disse kommunale 
vedtakene fremgår det ikke i hvilken  grad foretaket har stått for prosjekteringen av 
bygningsfysikk i disse tiltakene, som vil omhandle prosjekteringsoppgaver innenfor energi, 
strålingsmiljø, lyd og fukt. Direktoratets vurdering er derfor at foretaket ikke har 
dokumentert tilstrekkelig praksis med slike oppgaver.  
 
Foretaket har dermed ikke dokumentert at det har kvalifikasjoner som er tilpasset 
godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1 andre ledd. 
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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 fagbrev og minst 2 års praksis, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og 
tilhørende veiledning. Foretaket har dokumentert å ha ansatte med fagskole og linjefag 
husbyggingsteknikk. Utdanningskravet er dermed oppfylt, da direktoratet vurderer denne 
utdanningen til å være relevant for godkjenningsområdet. 
 
Krav til praksis 
Fagområdet omfatter forskalings-, armerings- og utstøpningsarbeider av konstruksjoner som 
fundamenter, vegger, søyler, bjelker og dekker. 
 
Godkjenningsområdet utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner omfatter arbeider i 
byggverk etter NS 1990 +NA plasseres i pålitelighetsklasse 1, og forutsettes utført med 
"begrenset kontroll". 
Eksempler på plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 kan være: 

• fundamenter, vegger, dekker o.l. for småhus inntil 3 etasjer og høyst to boenheter 
over hverandre, 

• bygning for publikum og arbeidsbygning med høyst to etasjer, 
• forstøtningskonstruksjon med høyde inntil 2 m og kummer uten trafikkbelastning, 
• kulverter og bruer med spennvidder inntil 6 m, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav f 

og tilhørende veiledning.  
 
Foretaket har i søknad om sentral godkjenning sendt inn ett referanseprosjekt. Dette dreier 
seg om en enebolig i Trondheim kommune som er gitt ferdigattest i 2008. Foretaket opplyser 
at de har satt opp grunnmuren til eneboligen, som var av typen Bewi-mur. I klagen har 
foretaket listet opp en rekke saksnummer fra kommunene Melhus, Trondheim og Tynset.   
 
Direktoratet kunne ut i fra disse opplysningene ikke vurdere hvorvidt praksisen var 
tilstrekkelig dekkende for godkjenningsområdet. Det ble derfor i brev datert 14.11.2017 
etterspurt ytterligere beskrivelser av blant annet dette godkjenningsområdet.  
 
I foretakets svar er det vedlagt en rekke kommunale vedtak. Det fremgår av disse at 
foretaket har hatt ansvarsrett for blant annet betongarbeid. For å få sentral godkjenning for 
dette godkjenningsområdet må foretaket dokumentere at det har praksis med utførelse av 
plasstøpte betongkonstruksjoner i blant annet bygg med inntil 3 etasjer, 
forstøtningskonstruksjoner på inntil 2 meter og lignende arbeider. De kommunale vedtakene 
som er sendt inn sier lite om hvorvidt praksisen det er vist til dekker denne typen oppgaver. 
Beskrivelsen som er gitt av prosjektet i søknaden tilsier også at det er snakk om enklere 
betongarbeider i eneboliger og lignende bygg. 
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Direktoratet vil for ordens skyld påpeke at betongarbeider som inngår i oppføring av småhus 
i tiltaksklasse 1 normalt vil være dekket av godkjenningsområdet utførelse av tømrerarbeid 
og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav g og 
veiledningen til denne. Dette godkjenningsområdet har foretaket fått innvilget i 
søknadsomgangen. 
 
Foretaket har dermed ikke dokumentert at det har kvalifikasjoner som er tilpasset 
godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1 andre ledd. 
 
Utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 1 
Krav til utdanning 
Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 
utførende i tiltaksklasse 1 er fagbrev og minst 2 års praksis, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og 
tilhørende veiledning. Foretaket har dokumentert å ha ansatte med fagskole og linjefag 
husbyggingsteknikk. Utdanningskravet er dermed oppfylt, da direktoratet vurderer denne 
utdanningen til å være relevant for godkjenningsområdet. 
 
Krav til praksis 
Godkjenningsområdet omfatter murarbeid med liten vanskelighetsgrad, som f.eks. enebolig, 
tomannsbolig, rekkehus og kjedehus, og andre byggverk med liten vanskelighetsgrad. 

Godkjenningsområdet omfatter alle relevante arbeider som inngår i oppføring av bygning i 
tiltaksklasse 1, f.eks. betongarbeider, montering av produkter, bygningselementer og 
takkonstruksjoner, samt taktekkingsarbeider og membranarbeider (fukt, radon) mm. 

Oppgaver som inngår i godkjenningsområdet kan være utførelse av yttervegger, etasjeskiller, 
innvendige vegger, montering av glasskonstruksjoner, luft- og fukttetting og varme-, lyd- og 
kondensisolering. 

Godkjenningsområdet omfatter også arbeider med murte ikke-bærende vegger. 
(forblending) inntil 3 etasjer. 

Eksempler på annet murarbeid i tiltaksklasse 1 er: 

• utførelse av konstruksjoner og anlegg av liten vanskelighetsgrad, som f.eks 
forstøtningsmur, 

• montering av enkle vegg og dekkeelementer, 
• utførelse av luft- og fukttetting, varme-, lyd- og kondensisolering, 
• montering av piper og ildsteder, 
• puss- og flisarbeider inkludert membranlegging, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav 

h og tilhørende veiledning. 

Foretaket har i søknad om sentral godkjenning sendt inn ett referanseprosjekt. Dette 
omhandler en enebolig i Trondheim kommune som er gitt ferdigattest i 2008. Foretaket 
opplyser at det har stått for oppføring og pussig av Leca-pipe.  
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I klagen har foretaket listet opp en rekke saksnumre fra kommunene Melhus, Trondheim og 
Tynset. Direktoratet etterspurte i brev datert 14.11.2017 en beskrivelse av foretakets praksis 
med dette godkjenningsområdet.  

I svaret fra foretaket er det vedlagt en rekke kommunale vedtak. Disse sier imidlertid lite om 
foretakets praksis med oppføring av småhus i mur eller andre oppgaver som faller inn under 
godkjenningsområdet. Foretaket har oppgitt at det har oppført og pusset Leca-pipe, men 
dette vil alene ikke være tilstrekkelig til å vise erfaring med bredden av de oppgaver som 
inngår i godkjenningsområdet. Direktoratets vurdering er derfor at foretaket ikke har 
dokumentert nødvendig praksis med godkjenningsområdet.  

Direktoratet vil også her opplyse om at murarbeider og membranarbeider er oppgaver som 
normalt vil inngå i godkjenningsområdet utførelse av tømrerarbeid og montering av 
trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1. 

Foretaket har dermed ikke dokumentert at det har kvalifikasjoner som er tilpasset 
godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1 andre ledd. 

Utførelse av taktekkingsarbeid i tiltaksklasse 1 
Krav til utdanning  
Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 
utførende i tiltaksklasse 1 er fagbrev og minst 2 års praksis, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og 
tilhørende veiledning. Foretaket har dokumentert å ha ansatte med fagskole og linjefag 
husbyggingsteknikk. Utdanningskravet er dermed oppfylt, da direktoratet vurderer denne 
utdanningen til å være relevant for godkjenningsområdet. 
 
Krav til praksis 
Fagområdet omfatter taktekkingsarbeid inkludert tilhørende beslagarbeider uavhengig av 
taktekkingsmaterialer. Fagområdet omfatter ansvar for bygningsfysiske forhold som tetthet, 
fukt, varmeisolasjon, samt brannsikring og utførelse av nødvendig fall. Montering av beslag 
og lignende inngår i fagområdet. 

Godkjenningsområdet omfatter taktekkingsarbeider med liten vanskelighetsgrad. 

Eksempler på taktekkingsarbeider i tiltaksklasse 1 kan være: 

• arbeider på enkle tradisjonelle takformer (saltak, pulttak med og uten takoppbygg), 
inntil 200 m2, 

• uisolerte tak, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav k og tilhørende veiledning. 

Foretaket har i søknad om sentral godkjenning sendt inn ett referanseprosjekt. Dette dreier 
seg om en enebolig i Trondheim kommune som er gitt ferdigattest i 2008. Foretaket skriver 
at de har montert undertak og takstein. I klagen har foretaket sendt inn en liste med 
saksnumre fra kommunene Melhus, Trondheim og Tynset.  



 

Side 122 

Direktoratet ba i brev datert 14.11.2017 om ytterligere beskrivelser for å kunne vurdere 
foretakets praksis. I svaret fra foretaket ble det sendt inn en mengde kommunale vedtak. 
Ingen av disse inneholder noen faglige beskrivelser av arbeidene som er utført. Det ene 
referanseprosjektet som er sendt inn i søknaden kan være relevant, men uten en beskrivelse 
av de andre prosjektene vil ikke kravet til minst 2 års praksis være oppfylt.  

For øvrig vil taktekkingsarbeider normalt være omfattet av godkjenningsområdet utførelse av 
tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 for småhus. 

Foretaket har dermed ikke dokumentert at det har kvalifikasjoner som er tilpasset 
godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1 andre ledd.  

Utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 1 
Krav til utdanning 
Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 
utførende i tiltaksklasse 1 er fagbrev og minst 2 års praksis, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og 
tilhørende veiledning. For dette godkjenningsområdet vil for eksempel mesterbrev som 
blikkenslager eller teknisk fagskole med linjefag VVS/KEM kunne være relevant.  

Foretaket har dokumentert å ha ansatte med teknisk fagskole og linjefag husbyggingsteknikk. 
Utdanningen er dermed på tilstrekkelig nivå, men den vurderes av direktoratet til å ikke være 
tilstrekkelig relevant for godkjenningsområdet. Dette begrunnes med at denne utdanningen i 
mindre grad inneholder VVS-tekniske fag.  

Fordi foretaket ikke har dokumentert nødvendig relevant utdanning gjør ikke direktoratet 
noen nærmere vurdering av foretakets praksis for dette godkjenningsområdet. Det skal 
allikevel kort bemerkes at det også her mangler beskrivelser av foretakets oppgaver, og 
dermed vil praksisen heller ikke være tilstrekkelig.  

Montering av balansert ventilasjon er også oppgaver som normalt vil inngå i utførelse av 
tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 som nevnt ovenfor. 

Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 1 
Krav til utdanning 
Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 
kontrollerende i tiltaksklasse 1 er mesterbrev eller teknisk fagskole og minst 4 års praksis, jf. 
SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. Foretaket har dokumentert å ha ansatte 
med fagskole og linjefag husbyggingsteknikk. Utdanningskravet er dermed oppfylt. 
 
Krav til praksis 
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 
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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 en 
forutsetning at foretaket har kvalifisert personell med relevant praksis fra prosjektering og 
prosjekteringsledelse, samt praksis fra utførelse/byggeledelse, og har rutiner for fagkontroll 
og tverrfaglig kontroll, slik at kontrollen utføres på en hensiktsmessig måte og i nødvendig 
omfang. 
 
Det følger av bestemmelsene om gjennomføring av kontroll at kontroll skal være helhetlig og 
gjennomgående og omfatte både kontroll av prosjektering og kontroll av utførelse. 
Ansvarsrett for kontroll forutsetter kompetanse til å kontrollere både prosjektering og 
utførelse. 
 
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. Godkjenningsområdet er aktuelt der kommunen ilegger kontroll etter §§ 14-2 
og 14-3.  
 
Foretak med sentral godkjenning for overordnet ansvar for uavhengig kontroll i tiltaksklasse 
1 kan påta seg ansvar for uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse av alle tiltak 
(bygning, anlegg, konstruksjon) der alle vesentlige fagområder ligger i tiltaksklasse 1. 
 
Foretaket har i søknad om sentral godkjenning sendt inn ett referanseprosjekt fra 2008 i 
Trondheim kommune. Dette dreier seg om en enebolig hvor foretaket har stått som ansvarlig 
kontrollerende av utførelse for tømrerarbeid og betongarbeid for bygning og installasjoner i 
tiltaksklasse 1. I klagen har foretaket listet opp en rekke saksnumre fra kommunene Melhus, 
Trondheim og Tynset kommune. I tillegg har foretaket anført at faglig leder er utdannet 
takstingeniør med FDV-godkjenning for utførelse av kontroll/tilstandsvurdering av 
bolig/bygninger, samt våtrom.  
 
I brev datert 14.11.2017 har direktoratet bedt om ytterligere opplysninger om foretakets 
kontrollpraksis. I svaret fra foretaket er det sendt inn en rekke kommunale vedtak. 
Direktoratet bemerker seg imidlertid at dette i hovedsak dreier seg om kontroll av prosjekter 
hvor foretaket selv også har hatt ansvarsrett for prosjektering eller utførelse.  
 
Kontrollen vil dermed etter direktoratets vurdering ikke ha vært uavhengig. Direktoratet 
bemerker seg at foretaket har praksis som innenfor taksering, men dette vil alene ikke kunne 
danne grunnlaget for en sentral godkjenning uten at det også vises til relevant praksis med 
godkjenningsområdet som forutsetter at det er gjennomført kontroll av både prosjektering 
og utførelse.  
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Direktoratets vurdering er derfor at foretaket ikke har dokumentert nødvendig praksis med 
dette godkjenningsområdet da det er vist til egenkontroll. Kontroll av egne arbeider inngår i 
obligatorisk kvalitetssikring av eget arbeid som en del av prosjekterende og utførendes 
ansvar, jf. SAK10 §§ 12-3 bokstav a og 12-4 bokstav a.  
 
Foretaket har dermed ikke dokumentert at det har kvalifikasjoner som er tilpasset 
godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1 andre ledd. 
 
Kontroll av våtrom i tiltaksklasse 1 
Krav til utdanning 
Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 
kontrollerende i tiltaksklasse 1 er mesterbrev eller teknisk fagskole og minst 4 års praksis, jf. 
SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. Foretaket har dokumentert å ha ansatte 
med fagskole og linjefag husbyggingsteknikk. Utdanningskravet er dermed oppfylt. 
 
Krav til praksis 
Godkjenningsområdet omfatter uavhengig kontroll av fuktsikring ved nybygging og 
søknadspliktig ombygging av våtrom i alle boliger samt for fritidsboliger med mer enn en 
boenhet. 
 
Byggesaksforskriften § 14-6 regulerer gjennomføring av kontrollen for dette 
godkjenningsområdet. Når det gjelder fuktsikring av våtrom er det først og fremst utførelsen 
som skal kontrolleres. Kontroll av våtrom foretas når våtrom er tilnærmet ferdigstilt. 
 
Kontrollen for godkjenningsområdet omfatter: 

• plassering av sluk i plan og høyde som prosjektert 
• visuell kontroll av tilpasning mellom membran, slukmansjett og sluk 
• synliggjøring av eventuell lekkasje fra cisterne ved utløp til gulv 
• samsvar mellom spesifikasjon av produktene for membran, slukmansjett og sluk og 

produkter som er benyttet 
• bekreftelse i produktdokumentasjon av samvirke mellom produktene membran, 

slukmansjett og sluk, jf. SAK10 § 13-5 fjerde ledd bokstav b og tilhørende veiledning. 
 
Foretaket har i søknad om sentral godkjenning sendt inn to referanseprosjekter. Dette dreier 
seg om to eneboliger i Trondheim kommune. Det første prosjektet har fått ferdigattest i 2013 
og det fremgår av beskrivelsen at foretaket har stått ansvarlig for kontroll og utførelse av 
våtrom i boligen. I det andre prosjektet fra 2008 har foretaket vært ansvarlig for kontroll av 
utførelse av våtrom i boligen. I tillegg opplyses det at faglig leder har arbeidet som takstmann 
i 8 år med kontroll av våtrom.  
 
I klagen er det gitt en liste med saksnumre fra kommunene Melhus, Trondheim og Tynset. 
Det er ikke gitt noen beskrivelse av arbeidsoppgavene som er knyttet til kontrollen. I brev 
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datert 14.11.2017 har derfor direktoratet bedt om ytterligere opplysninger om foretakets 
praksis.  
 
I svaret fra foretaket er det vedlagt en rekke kommunale vedtak. Dette er prosjekter hvor 
foretaket også opplyser å ha stått som utførende. Direktoratets vurdering er derfor at disse 
prosjektene ikke kan anses som en uavhengig kontroll, da det later til å være utført kontroll 
av egne arbeider.  
 
Faglig leder er utdannet takstmann. Det er imidlertid direktoratets vurdering at dette alene 
ikke er tilstrekkelig for å dekke hele godkjenningsområdet. Det må også vises til praksis med 
uavhengig kontroll av våtrom. En slik praksis er ikke dokumentert. 
 
Foretaket har dermed ikke dokumentert at det har kvalifikasjoner som er tilpasset 
godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1 andre ledd.  

Direktoratet vil påpeke at foretak ved søknad om sentral godkjenning må dokumentere at de 
behersker hele bredden av oppgaver godkjenningsområdet omfatter, jf. Ot.prp. nr. 45 (2007-
2008) side 130. Det er dermed viktig at referanseprosjektene beskrives på en slik måte at 
praksis kan vurderes opp mot godkjenningsområdets faglige innhold.  

På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Bygg og Takst 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. 
 
Direktoratet gjør for øvrig oppmerksom på at foretaket igjen kan søke om sentral 
godkjenning for ansvarsrett når det kan dokumenteres at vilkårene i kapittel 11, og øvrige 
vilkår etter forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26.03.2010 nr. 488 er oppfylt. 
 
» 

 

Sak 28/18 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra Wet 
Ground Construction AS (godkjenningsnr. 2017/4612) 

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 § 13-10. 

Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra 
direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder 

Klagen gjelder avslag på søknad om sentral godkjenning for følgende godkjenningsområde: 
• Utførelse av veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 3 

 
I brev datert 01.06.2017 ble vedtak av 29.05.2017 påklaget av foretaket ved Anne-Lise 
Berggren. Klagen er rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  
 
Bakgrunn 
Direktoratet for byggkvalitet mottok 31.03.2017 søknad om sentral godkjenning for 
ansvarsrett. 
 
I vedtak datert 29.05.2017 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende 
godkjenningsområder ble innvilget: 

• Prosjektering av geoteknikk i tiltaksklasse 3 
• Kontroll av geoteknikk i tiltaksklasse 3 

 
Følgende godkjenningsområde ble ikke innvilget: 

• Utførelse av veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 3 
 
Avslaget ble begrunnet med at foretaket ikke hadde gjennomføringsevne for 
godkjenningsområdet, da det ikke hadde dokumentert relevante fag-/svennebrev for 
utførelse, jf. SAK10 § 9-1.  
 
Generelle opplysninger om foretaket 
Wet Ground Construction AS fikk sentral godkjenning første gang 29.05.2017. I perioden 
29.05.2017 –29.05.2020 innehar foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdene 
prosjektering av geoteknikk i tiltaksklasse 3 og uavhengig kontroll av geoteknikk i tiltaksklasse 
3. 
 
Foretaket har 2 ansatte og ligger i Oslo kommune. Anne-Lise Berggren er daglig leder. Hun er 
tildelt graden doktor ingeniør med hovedfag geoteknikk i 1974.  
 
Foretaket har sin virksomhet innen grunnfrysing i bygge- og anleggsbransjen, herunder 
utvikling, markedsføring, salg, prosjektering og utførelse i forbindelse med kunstig 
grunnfrysing, samt hva hermed står i forbindelse. Selskapet skal også kunne delta i annen 
type konsulent- og entreprenørvirksomhet, delta i andre selskaper, samt eie og drive fast 
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eiendom. Foretaket er registrert med næringskoden «43.990 Annen spesialisert bygge- og 
anleggsvirksomhet» i Enhetsregisteret.  
 
Saksgang 
31.03.2017 Søknad 
06.05.2017 Foreløpig svarbrev 
24.05.2017 Tilsvar fra foretaket 
29.05.2017 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 
01.06.2017 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 
 
Foretaks anførsler 
Foretaket anfører i klagen at de har gjennomføringsevne i alle ledd og viser til at de ikke har 
behov for anleggsmaskinførere i sitt arbeid. Ytterligere vises til daglig leders utdannelse og 
CV. 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 3. 
 
I henhold til byggesaksforskriften (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 vurderes 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. 
 
 
Vurdering av gjennomføringsevne 
Ved søknad om sentral godkjenning må foretaket dokumentere at det har en organisasjon 
med gjennomføringsevne for oppgaver som er omfattet av godkjenningsområdet og oppfylle 
forskriftens krav til kvalitetssikringsrutiner og kvalifikasjoner, jf. SAK10 §§ 9-1. Det har derfor 
vært direktoratets fortolkning og praksis å kreve at foretakene for de utførende 
godkjenningsområdene må dokumentere relevante fag-/svennebrev eller mesterbrev i tillegg 
til relevant utdanning på høyere nivå. Etter at godkjenningsområdene for overordnet ansvar 
ble tatt ut av byggesaksforskriften i 2016, ble kravet til gjennomføringsevne mer tydelig.  
 
Direktoratet har imidlertid i arbeidet med endringer av kvalifikasjonskravene blitt 
oppmerksomme på at vår saksbehandling på dette feltet har vært for streng. Direktoratet 
endrer derfor sin saksbehandling fra 1.10.2017, slik at det ikke lenger vil være krav om å 
dokumentere formell kompetanse i det utførende ledd i tillegg til relevant utdanning på 
høyere nivå.  
 
Utførelse av veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 3 
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Krav til utdanning 
Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 
utførende i tiltaksklasse 3 er utdanning på høgskolenivå (høgskoleingeniør, bachelor eller 
tilsvarende grad) med 180 studiepoeng eller tilsvarende, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og 
tilhørende veiledning. Relevant utdanning for dette godkjenningsområdet vil for eksempel 
være ingeniør med linjefag bygg.  
 
Foretaket har dokumentert at daglig leder Anne-Lise Berggren er tildelt graden doktor 
ingeniør med hovedfag geoteknikk fra 1974. Berggren har også oppgitt i sin CV at hun er 
utdannet sivilingeniør med linjefag bygg.  
 
Kravet til utdanning er dermed oppfylt.  
 
Krav til praksis 
Generelt om godkjenningsområdet 
Godkjenningsområdet utførelse av veg- og grunnarbeider omfatter blant annet graving, 
sprengning, oppfylling, planering og komprimering, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav b og 
tilhørende veiledning. Eksempler på utførelse av veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 3 er: 

• veg- og grunnarbeider som omfatter planeringsarbeider, utførelse av forstøtninger 
og skråningsbeskyttelse tilsvarende «ekstreme forhold» i følge Vegvesenets normal 
N200, skråninger mot vann eller utførelse av erosjonsbeskyttelse, 

• graving med krav til midlertidig sikring av byggegrop (staging, spunting) eller 
midlertidig grunnvannssenkning, komprimering som for NS 3420 Kap. F «normal» 
komprimering, dreneringsarbeider med stor risiko for vannskader (arbeidene kan 
også omfatte utførelse av grunnforsterkning av setningsømfintlig masse), 

• utførelse av fundament (forsterknings- og bærelag) for veger med stor belastning 
over 5000 ÅDT, 

• graving, avstivning, sprengning og gjenfylling av grøfter for store rørdimensjoner for 
vann, avløp, fjernvarme mv. ved høye vanntrykk og kompliserte grunnforhold 
(ansvarsområde omfatter også gjenfylling av grøfter med hensyn til frostskader og 
trafikkbelastning), 

• sprenging med skjæringshøyde mer enn 8 m fra opprinnelig nivå, 
• oppfylling av løsmasser med avvik mer enn 5 m fra opprinnelig nivå, 
• fjellarbeider i dagen med tilhørende sikringsarbeider, sprengning av grop eller 

skjæringer med høyde over 8 meter, med krav til fjellkontur i henhold til NS 3420 og 
med stor risiko for skader, og store sprengningsarbeider i vann, 

• fjellsikring i vanskelig terreng, fjellforankring og stagforankring, 
• prefabrikkerte pele- og spuntarbeider med avstivning eller forankring 

 
Den konkrete vurderingen av praksisen foretaket har vist til 
Foretaket har i søknaden vist til ett referanseprosjekt for utførelse av veg- og grunnarbeider. 
Prosjektet er fra 2008 og gjaldt en kraftstasjon i Skånland. Foretaket skriver at de var 
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ansvarlige for planlegging, prosjektering og gjennomføring av grunnfrysing. I søknaden ble 
også foretaket etterspurt å sende inn flere referanseprosjekter, da hovedsakelig for 
funksjonene ansvarlig prosjekterende og kontrollerende. I tilsvaret fra foretaket, som også er 
lagt ved i klagesaksomgangen, vises det til flere oppdrag vedrørende grunnfrysing.  
 
Direktoratet finner at gjennomføringen av grunnfrysingen er relevante arbeider for det 
påklagede godkjenningsområdet. Ved sentral godkjenning må imidlertid foretakets faglige 
ledelse vise at den behersker hele bredden av arbeidsoppgaver innen det 
godkjenningsområdet det søker sentral godkjenning for, jf. Ot.prp. nr.45 (2007-2008) s. 130. 
Direktoratet finner ikke at foretaket gjennom prosjektene med grunnfrysing har vist til en slik 
tilstrekkelig bredde med godkjenningsområdet, herunder eksempelvis arbeider med graving, 
sprengning, oppfylling, planering og komprimering, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav b og 
tilhørende veiledning. Direktoratet finner heller derfor ikke grunnlag for å innvilge 
godkjenningsområdet i en lavere tiltaksklasse.  
 
Direktoratet bemerker også at ved relevansvurderingen av praksis vil normalt praksis fra de 
siste 15 år anses som oppdatert og relevant for tiltaksklasse 3. Prosjektene foretaket viser til i 
tilsvaret er fra perioden 1987 – 1995. Foretaket må derfor sies å vise til noe eldre praksis i 
tilsvaret. I det ene prosjektet fra 1987 skriver foretaket at boring for fryserør ble gjort av 
underentreprenør og fulgt opp av Anne-Lise Berggren. Ettersom prosjektet er fra 1987 vil 
dette etter ovennevnte tillegges begrenset vekt.  
 
Direktoratet har også merket seg at foretaket har lagt ved en CV for Anne-Lise Berggren, hvor 
hennes praksis og funksjon i oppførte prosjekter fremgår i kortfattet form. Fremstilling gir 
imidlertid ingen dekkende beskrivelse av arbeidsoppgavene som omfattes av 
godkjenningsområdene.  
 
Kravet til praksis er etter dette ikke oppfylt.  
 
Konklusjon 
På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Wet Ground Construction 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 3. 
 
Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge. 
 
Direktoratet gjør for øvrig oppmerksom på at foretaket igjen kan søke om sentral 
godkjenning for ansvarsrett når det kan dokumenteres at vilkårene i kapittel 11, og øvrige 
vilkår etter forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26.03.2010 nr. 488 er oppfylt. 

» 
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Klager har i e-post datert 05.02.2018 sendt inn kommentarer til direktoratets saksfremlegg i 
den aktuelle saken. Klagenemnda mener allikevel at arbeidene ikke utgjør faglig ledelse av 
utførelsen i godkjenningsområdet, men omhandler geoteknisk rådgivning.  

Sak 29/18 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra Smartebo 
AS (godkjenningsnr. 2017/4344) 

Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle 
sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34. 

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10. 

Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra 
direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder 

Klagen gjelder avslag på søknad om sentral godkjenning for følgende godkjenningsområde: 
• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

 
I brev datert 15.05.2017 ble vedtak av 27.04.2017 påklaget ved Tomasz Matyjaszczyk. Klagen 
er rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  
 
Bakgrunn 
Direktoratet for byggkvalitet mottok 11.03.2017 søknad om sentral godkjenning for 
ansvarsrett. 
 
I vedtak datert 27.04.2017 avslo direktoratet søknaden. Følgende godkjenningsområder ble 
ikke innvilget: 

• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 2 
• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

 
Avslaget ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert nødvendig utdanningsnivå 
for tiltaksklasse 2, jf. byggesaksforskriften(SAK10) §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. 
Foretaket hadde heller ikke dokumentert tilstrekkelig relevant praksis med 
godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2, jf. SAK10 §§ 11-4, 11-5 og 13-5. Foretaket hadde 
dermed ikke dokumentert at det hadde kvalifikasjoner som var tilpasset 
godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1 andre ledd. 
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Generelle opplysninger om foretaket 
Smartebo AS har ikke tidligere hatt sentral godkjenning. 
 
Foretaket har 6 ansatte og ligger i Tertnes i Bergen kommune. Tomasz Ryszard Matyjaszczyk 
er daglig leder. Foretaket har sin virksomhet innen bygg og anlegg, byggearbeid, 
innredningsarbeider, tømrer, snekker, maler, generelt byggearbeid, varer og tjenester for 
videresalg.  Hovedkontortjenester. Konsulenttjenester. Investering i aksjer og fast eiendom 
og andre eiendeler som naturlig hører inn under dette. Foretaket er registrert med 
næringskoden «41.200 Oppføring av bygninger» i Enhetsregisteret. 
 
Saksgang 
11.03.2017 Søknad 
27.04.2017 Vedtak om sentral godkjenning (Avslag) 
15.05.2017 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 
 
Foretaks anførsler 
Foretaket skriver i sin klage at det er uenig i direktoratets begrunnelse om manglende 
kompetanse eller erfaring i slike typer arbeid og at denne muligens bygger på manglende 
opplysninger. Det vises til at daglig leder har lang erfaring i byggebransjen både i Norge og 
Polen, hvor man har arbeidet både som arbeider og leder på byggeplasser. Gjennom 10 år i 
Norge har han hatt ansvar for planlegging, prosjektering og gjennomføring av flere 
prosjekter. Daglig leder er kjent som spesialist på systemvegger, glassvegger, 
brannglassvegger, himlinger, foldevegger, konstruksjoner og spesialløsninger. Det vises til 
vedlagt referanseliste med prosjekter. Til slutt opplyser foretaket at det ikke ville vedlegge 
dokumentasjon på sin utdanning fra Polen, men at Matyjaszczyk i år har bestått svenneprøve 
og kan oversende dette når kopi blir mottatt fra opplæringskontor. Det henvises for øvrig til 
klagen. 
 
Vurdering 
Direktoratet har vurdert klagen og funnet at den ikke kan føre frem hva gjelder sentral 
godkjenning for det påklagede godkjenningsområdet. 
 
I henhold til 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 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 tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner 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 og minst 3 års praksis, jf. 
SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. Relevant utdanning for dette 



 

Side 132 

godkjenningsområdet vil for eksempel være mesterbrev som tømrer eller teknisk fagskole 
med linjefag bygg. 
 
Foretaket hadde i søknad om sentral godkjenning sendt inn en bekreftelse på at Tomasz 
Matyjaszczyk var registrert som student ved Universitetet i Salford i England med 
prosjektledelse som fag. I klagen var det ikke sendt inn ytterligere dokumentasjon på 
utdanningen. Direktoratet etterspurte derfor i brev datert 30.11.2017 om dokumentasjon på 
foretakets utdanning.  
 
Foretaket har i sitt svar sendt inn et svennebrev som tømrer fra 22. mai 2017, i tillegg til et 
vitnemål fra University of Salford med en master of science i prosjektledelse fra 15. mai 
2017. 
 
Direktoratets vurdering er at svennebrevet er relevant for godkjenningsområdet, men det 
oppfyller ikke kravet til utdanningsnivå.  
 
Mastergraden i prosjektledelse vurderer direktoratet til å ikke være relevant for 
godkjenningsområdet, selv om den oppfyller kravet til utdanningsnivå.  
 
Utdanningskravet for tiltaksklasse 2 er dermed ikke oppfylt og direktoratet vil dermed ikke 
gjøre noen nærmere vurdering av praksis for denne tiltaksklassen. Direktoratets vurdering vil 
derimot være hvorvidt foretaket oppfyller kravet til praksis med tiltaksklasse 1. 
 
Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 
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 i tiltaksklasse 1 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. 
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 
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• supplerende tømrerarbeider som for eksempel montering av ikke bærende vegger i 
store bygg, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav g og tilhørende veiledning. 

 
Foretaket har i søknad om sentral godkjenning vist til 6 referanseprosjekter.  
Det første prosjektet omhandler et frittliggende boligbygg i Fjell kommune. Det er oppgitt at 
Matyjaszczyk var prosjektleder i prosjektet som omhandlet «Alt innenfor dampsperre, 2x19 
leiligheter».  
Det andre prosjektet omhandler en videregående skole i Voss kommune hvor Matyjaszczyk 
var prosjektleder for «Systemhimlinger, glassvegger og brannglassvegger».  
Videre viser foretaket til en enebolig i Bergen kommune hvor foretaket stod ansvarlig for 
«tømrerarbeider, etterisolering, ny kledning, skifting av vinduer i hus fra 1900».  
Det fjerde prosjektet omhandler et rekkehus i Bergen hvor det ble utført «nytt inngangsparti, 
ny kledning på fasadevegg og bygget utvendig bod».  
Det femte prosjektet er en videregående skole i Voss hvor Matyjaszczyk var prosjektleder for 
utførelse av «innredning, systemhimling, glassvegger, brannglassvegger, spilehimling, 
foldevegger, bygge inngangsparti og klimavegger».  
Det siste prosjektet omhandler en enebolig i Bergen hvor foretaket har utført «tekking og 
legging av terrasse, samt bygget glassrekkverk».  
 
I klagen har foretaket sendt inn attest fra foretaket Innomhus AS, samt CV og dokumentasjon 
på arbeidspraksis. I brev datert 12.01.2018 i forbindelse med behandling av klagen har 
direktoratet også etterspurt ytterligere referanseprosjekter. Her er det sendt inn en 
referanseliste og CV. Av referanselisten fremgår det at foretaket har hatt totalentreprisen av 
en tomannsbolig i 2017/2018. I tillegg har de utført fasaderehabilitering og bytting av vinduer 
i en enebolig. Det vises også til to prosjekter hvor foretaket har stått for innredningsarbeider, 
plassbygde vegger og parkett for to større bygg. 
 
Direktoratets vurdering av praksisen som er sendt inn i søknaden er at arbeidene det er vist 
til ikke i tilstrekkelig grad dekker godkjenningsområdet det er søkt om. Det er i hovedsak vist 
til systemvegger, systemhimlinger og enklere tømrerarbeider. Det var i søknaden ikke vist til 
prosjekter hvor foretaket har stått for oppføring av småhus, eller lignende praksis som går på 
konstruksjon.  
 
Når det gjelder praksisen det er vist til i klagen er ikke disse prosjektene sporbare i form av 
gårds- og bruksnummer eller kommune. Tomannsboligen kan være relevant praksis dersom 
den hadde vært sporbar, men dette prosjektet vil uansett alene ikke kunne oppfylle kravet til 
praksis.   
 
Direktoratet finner dermed ikke grunnlag for å innvilge dette godkjenningsområdet i 
tiltaksklasse 1. 
 
Foretaket har dermed ikke dokumentert at det har kvalifikasjoner som er tilpasset 
godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1 andre ledd. 
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På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Smartebo 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, verken i tiltaksklasse 1 eller 2. 
 
Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge. 
 
Direktoratet gjør for øvrig oppmerksom på at foretaket igjen kan søke om sentral 
godkjenning for ansvarsrett når det kan dokumenteres at vilkårene i kapittel 11, og øvrige 
vilkår etter forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26.03.2010 nr. 488 er oppfylt. 

» 

 

Sak 30/18 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 
fra Ottesen Sveisearbeid AS (godkjenningsnr. 2017/5007) 

Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle 
sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34. 

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10. 

Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra 
direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder 

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

• Utførelse av montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 
2 

 
I brev datert 12.06.2017 ble vedtak av 22.05.2017 påklaget ved Juan Ottesen. Klagen er 
rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  
 
Bakgrunn 
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Direktoratet for byggkvalitet mottok 26.04.2017 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 
for ansvarsrett. 
 
I vedtak datert 22.05.2017 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende godkjenningsområde 
ble innvilget: 

• Utførelse av montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 
1 

 
Følgende godkjenningsområde ble ikke innvilget: 

• Utførelse av montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 
2 

 
 
Avslaget ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert nødvendig utdanningsnivå 
for tiltaksklasse 2, jf. byggesaksforskriften(SAK10) §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. 
Foretaket hadde dermed ikke dokumentert at det hadde kvalifikasjoner som var tilpasset 
godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1 andre ledd. 
 
Generelle opplysninger om foretaket 
Ottesen Sveisearbeid AS fikk sentral godkjenning første gang 11.10.1999. I perioden 
17.06.2014 –21.05.2017 hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdet 
utførelse av montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1. 
 
Foretaket har 1 ansatt og ligger i Trondheim. Juan Ottesen er daglig leder. Han har fagbrev 
som sveiser fra 1986, fagbrev som platearbeider fra 1995 og fagbrev som industrirørlegger 
fra 1998. Foretaket har sin virksomhet innen industriell sveisevirksomhet, kjøp og salg samt 
annen virksomhet som  har tilknytning til dette og dessuten ved aksjeeie eller på annen måte 
å  delta i annen virksomhet. Foretaket er registrert med næringskoden «25.620 Bearbeiding 
av metaller» i Enhetsregisteret. 
 
Saksgang 
26.04.2017 Søknad 
19.05.2017 Direktoratet ber om ytterligere opplysninger 
20.05.2017 Tilleggsopplysninger fra foretaket 
21.05.2017 Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 
12.06.2017 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 
 
Foretaks anførsler 
Foretaket skriver i sin klage at de har hatt godkjenning i tiltaksklasse 2 på bærende metall- 
eller betongkonstruksjoner siden 03.10.2000. Godkjenning er gitt på bakgrunn av 
platearbeid, rørarbeid og sertifisert sveising onshore fra 1984 til 86, offshore fra 1986 til 1995 
og fra 2006 til 2015. Arbeidet er underlagt de strengeste kontroller. I tillegg har foretaket 
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produsert og montert trapper, rekkverk, balkonger og montering av stålbæring i store bygg 
samt sveising av disse. Det henvises for øvrig til klagen. 
 
Vurdering 
Direktoratet har vurdert klagen og funnet at den ikke kan føre frem hva gjelder sentral 
godkjenning for det påklagede godkjenningsområdet. 
 
I henhold til 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 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 montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 
Krav til utdanning 
Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 
utførelse i tiltaksklasse 2 er mesterbrev eller teknisk fagskole, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og 
tilhørende veiledning. Relevant utdanning for dette godkjenningsområdet vil for eksempel 
være teknisk fagskole med linjefag bygg. 
 
Foretaket har dokumentert å ha en ansatt med fagbrev som platearbeider, sveiser og 
industrirørlegger.  Direktoratet vurderer at fagbrev som sveiser vil være en relevant 
utdanning for dette godkjenningsområdet.  
 
Imidlertid oppfyller ikke fagbrev kravet til utdanningsnivå for tiltaksklasse 2.  
 
Fordi foretaket ikke har dokumentert nødvendig utdanningsnivå gjør ikke direktoratet noen 
nærmere vurdering av foretakets praksis. Imidlertid skal direktoratet kort bemerker at ut i fra 
de beskrivelser som er gitt i søknaden vil heller ikke prosjektene kunne vurderes til 
tiltaksklasse 2. 
 
Da foretaket i forrige godkjenningsperiode hadde sentral godkjenning i tiltaksklasse 1 vil 
heller ikke foretaket kunne omfattes av overgangsbestemmelsen som gir anledning til å 
vurderes etter kvalifikasjonskravene som gjaldt før 01.01.2016, jf. SAK10 § 20-3 og tilhørende 
veiledning. Denne bestemmelsen gjelder kun foretak som søker fornyelse av eksisterende 
godkjenning. 
 
På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Ottesen Sveisearbeid AS verken i 
søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner 
til å få sentral godkjenning for det påklagede godkjenningsområdet. 
 
Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge. 
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Direktoratet gjør for øvrig oppmerksom på at foretaket igjen kan søke om sentral 
godkjenning for ansvarsrett når det kan dokumenteres at vilkårene i kapittel 11, og øvrige 
vilkår etter forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26.03.2010 nr. 488 er oppfylt. 

» 

Sak 31/18 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra Bjørnstad 
Steen & Lund AS (godkjenningsnr. 2017/7372) 

Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle 
sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34. 

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10. 

Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra 
direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder 

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

• Utførende: Vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 2 
 
I brev datert 22.09.17 ble vedtak av 15.09.17 påklaget ved Jostein Bjørnstad. Klagen er 
rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  
 
Bakgrunn 
Direktoratet for byggkvalitet mottok 31.08.17 søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. 
 
I vedtak datert 15.09.17 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende godkjenningsområder 
ble innvilget: 
 

• Utførende:  Innmåling og utstikking av tiltak i tiltaksklasse 1 
• Utførende:  Veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 1 
• Utførende:  Landskapsutforming i tiltaksklasse 1 

 
 
 
Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 
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• Utførende: Vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 2 
• Utførende: Murarbeid i tiltaksklasse 1 

 
Avslaget for utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg ble begrunnet med at foretaket 
ikke hadde dokumentert nødvendig relevant utdanning på utdanningsnivå for tiltaksklasse 2, 
jf. byggesaksforskriften (SAK10) §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. Foretaket hadde 
heller ikke dokumentert tilstrekkelig relevant praksis med godkjenningsområdet, jf. SAK10 §§ 
11-4, 11-5 og 13-5 tredje ledd bokstav d og tilhørende veiledning.  
 
Generelle opplysninger om foretaket 
Bjørnstad Steen & Lund AS fikk sentral godkjenning første gang 15.09.17. Fra denne dato 
innehar foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdene nevnt ovenfor. 
 
Foretaket har 7 ansatte og ligger på Geilo. Jostein Bjørnstad er daglig leder. Han har fagbrev 
som anleggsgartner fra 2009, maskinførerbevis og ADK1 kurs. Foretaket har sin virksomhet 
innen bygg- og anlegg, grunnarbeid, anleggsgartner. 
 
Saksgang 
31.08.17 -  Søknad 
15.09.17 -  Vedtak om sentral godkjenning (Delvis avslag) 
22.09.17 -  Klage på avslag arkivert hos direktoratet 
 
Foretaks anførsler 
Klagen inneholder ingen anførsler, men inneholder kun en kopi av ADK1-bevis. 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;  
 

• Utførende: Vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 2 
 
I henhold til 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 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 
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Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen utførende i 
tiltaksklasse 2 er mesterbrev eller fagskole med fagplan for linjefag eller tilsvarende, jf. SAK10 
§§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. Relevant utdanning for dette godkjenningsområdet 
vil for eksempel være teknisk fagskole med linjefag anlegg/vvs.  
 
Foretaket har hovedsakelig ansatte med fagbrev hvorav en ansatt med mesterbrev, dette 
tilfredsstiller nivåkravet for utdanning. Mesterbrev i anleggsgartnerfaget anses imidlertid 
ikke som tilstrekkelig relevant for godkjenningsområdet. Utdanningskravet er dermed ikke 
oppfylt. 
 
Krav til praksis 
Godkjenningsområdet omfatter legging av rør for vann og avløp, samt rør for overvann, med 
liten kompleksitet og vanskelighetsgrad, men der mangler eller feil kan føre til middels til 
store konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet, eller middels kompleksitet og 
vanskelighetsgrad, men der mangler eller feil kan føre til små til middels konsekvenser for 
helse, miljø og sikkerhet, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav d og tilhørende veiledning. 
Eksempler på utførelse av vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 2 kan være: 
 

• Legging av rør for vann med diameter høyst 200 mm 
• Legging av rør for avløp med diameter høyst 400 mm 
• Legging av overvannsrør for større boligfelt. 

 
Foretaket har dokumentert praksis med fire referanseprosjekt som på bakgrunn av 
beskrivelser er vurdert til tiltaksklasse 1. Det beskrives ikke i tilstrekkelig grad dimensjoner, 
kompleksitet eller vanskelighetsgrad i de forskjellige referanseprosjektene til at disse kan 
vurderes å omfatte utførelse i tiltaksklasse 2.   
 
På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Bjørnstad Steen & Lund AS verken i 
søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner 
til å få sentral godkjenning for godkjenningsområdet vannforsynings- og avløpsanlegg i 
tiltaksklasse 2. 
 
Direktoratet har i klagesaksbehandlingen forøvrig kommet til at klagen delvis tas til følge, og 
innvilget 15.11.17 foretaket godkjenning for godkjenningsområdet; 
 

• Utførende: Vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 1 
 
Direktoratet gjør for øvrig oppmerksom på at foretaket igjen kan søke om sentral 
godkjenning for ansvarsrett når det kan dokumenteres at vilkårene i kapittel 11, og øvrige 
vilkår etter forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26.03.2010 nr. 488 er oppfylt. 

» 
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Sak 32/18 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra STA AS 
(godkjenningsnr. 2017/8597) 

Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle 
sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34. 

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10. 

Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra 
direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder 

Klagen gjelder avslag på søknad om sentral godkjenning for følgende godkjenningsområder: 
 

• Utførende: Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 
• Utførende: Taktekkingsarbeider i tiltaksklasse 2 

 
I brev datert 02.11.17 ble vedtak av 12.10.17 påklaget ved Siim Irs. Klagen er rettidig, jf. 
forvaltningsloven § 29. 
 
Bakgrunn 
Direktoratet for byggkvalitet mottok 22.09.17 søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. 
 
I vedtak datert 12.10.17 avslo direktoratet søknaden. Følgende godkjenningsområder ble 
ikke innvilget: 
 

• Prosjektering: Konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 
• Prosjektering: Bygningsfysikk i tiltaksklasse 1 
• Utførende: Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 
• Utførende: Taktekkingsarbeider i tiltaksklasse 2 

 
For de påklagede områder er avslaget begrunnet med at foretaket ikke har dokumentert 
tilstrekkelig relevant praksis med godkjenningsområdet, jf. SAK10 §§ 11-4, 11-5 og 13-5 
tredje ledd bokstav g og k med tilhørende veiledning.  
 
Generelle opplysninger om foretaket 
Foretaket oppgir i organisasjonsplanen 13 ansatte og har adresse 1482 Nittedal. Siim Irs er 
styrets/daglig leder. Foretaket har sin virksomhet innen utførelse av bygningsarbeider samt 
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annen tilliggende virksomhet – næringskode 43.320 snekkerarbeid. STA AS søkte sentral 
godkjenning første gang 22.09.17.  
 
Saksgang 
22.09.17 -  Søknad 
12.10.17 -  Vedtak om sentral godkjenning (avslag) 
03.11.17 -  Klage på avslag arkivert hos direktoratet 
 
Foretaks anførsler 
Det oppgis i klagen at foretaket har gitt informasjon som tilsier at de på bakgrunn av 
referansene i det minste oppfyller tiltaksklasse 1 for påklagede områder. Det er vedlagt ny 
referanseliste med 27 prosjekter. Det vises til at relevant erfaring for utførelse i tiltaksklasse 
1 er 2 år, og at de oppgitte referanseprosjekter ligger innenfor disse krav. Det henvises for 
øvrig til klagen. 
 
Vurdering 
Direktoratet har vurdert klageanførslene og funnet at klagen ikke kan føre frem for de 
påklagede godkjenningsområdene. 
 
Oversikt over gjeldende rett for vurderingen 
Det følger av SAK10 § 11-1, 2. ledd at foretak som søker sentral godkjenning skal 
dokumentere at det har kvalifikasjoner som er tilpasset det omsøkte godkjenningsområdet. 
Det er derfor nødvendig med tilstrekkelig og relevant utdannelse samt praksis tilpasset de 
omsøkte godkjenningsområdene for å sikre at det benyttes nødvendig og relevante faglige 
kvalifikasjoner for å oppfylle kravene i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter. Det 
vises til SAK10 §§ 11-3 og 11-5 når det gjelder krav til utdanning og praksis og vurderingen av 
dette.  
 
Det gjøres oppmerksom på at før direktoratet kan innvilge søknad om sentral godkjenning, 
må foretaket dokumentere at den faglige ledelsen behersker hele bredden av 
arbeidsoppgaver innen det godkjenningsområdet det søkes sentral godkjenning for, jf. 
forarbeidene til plan- og bygningsloven (pbl), Ot.prp. nr. 45 – 2007-2008 pkt. 10.8.1.  
Bredden av arbeidsoppgaver er beskrevet i veiledningsteksten til hvert enkelt 
godkjenningsområde i SAK10 § 13-5 og til de relevante bestemmelsene i SAK10 kap 12. Det 
vises til disse veiledningstekstene. 
Foretaket skal dokumentere et bestemt antall års tilstrekkelig og relevant praksis med det 
omsøkte godkjenningsområdet. Det er derfor ikke tilstrekkelig å ha en generell eller smal 
praksis fra bygg eller anlegg. Det er foretaket som har dokumentasjonsplikten for at det 
oppfyller vilkårene for å få sentral godkjenning, jf. SAK10 § 13-2.2. 
 
Utførelse av tømrerarbeid og monteringa av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 
Krav til utdanning 
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Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen utførende i 
tiltaksklasse 2 er mesterbrev eller fagskole med fagplan for linjefag eller tilsvarende, jf. SAK10 
§§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. Relevant utdanning for dette godkjenningsområdet 
vil for eksempel være teknisk fagskole eller høyere utdanning med linjefag bygg. 
 
Foretaket dokumenterer to avdelingsledere med utdanning som sivilingeniører, og navngir 
ytterligere 3 ansatte med tittel tømrere i sin organisasjonsplan. Utdannelsen som angis 
vurderes som tilstrekkelig relevant for godkjenningsområdet. Utdanningskravet er dermed 
oppfylt. 
 
Krav til praksis 
Godkjenningsområdet omfatter oppføring og vesentlig endringsarbeider av bygning med 
boenhet til og med fire etasjer. Bygning for publikum og arbeidsbygning med tre og fire 
etasjer, samt andre trekonstruksjoner av tilsvarende kompleksitet.  
Eksempler kan være oppføring eller vesentlig endring av: 
 

• bygning med boenheter til og med fire etasjer middels store skoler og barnehager 
• kompliserte loftsutbygginger med takopplett, ark eller takterrasse med store inngrep 

i bæresystemet 
• omfattende trekonstruksjoner slik som for eksempel komplett klimaskall, og 

omfattende brannskillekonstruksjoner i store bygg 
 
Foretaket har i søknaden dokumentert praksis med fire referanseprosjekt, og i klagen vedlagt 
referanseliste med prosjekter tilbake til 2013. Arbeider som beskrives gir ikke i tilstrekkelig 
grad opplysninger om dimensjoner, kompleksitet eller vanskelighetsgrad i de forskjellige 
referanseprosjektene. De utførte oppgaver er relevante for fagområdet, men viser en for 
smal faglig praksis. Praksis anses derfor ikke dekkende for godkjenningsområdet i 
tiltaksklasse 2, eller i lavere tiltaksklasse. Direktoratets vurdering er derfor at foretaket ikke 
har vist til nødvendig praksis med godkjenningsområdet. 
 
Foretaket har dermed ikke dokumentert at det har kvalifikasjoner som er tilpasset 
godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2, jf. SAK10 § 11-1 andre ledd.  
 
Utførelse av taktekkingsarbeider i tiltaksklasse 2 
Krav til utdanning 
Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen utførende i 
tiltaksklasse 2 er mesterbrev eller fagskole med fagplan for linjefag eller tilsvarende, jf. SAK10 
§§ 11-2 og 11-3 og tilhørende veiledning. Relevant utdanning for dette godkjenningsområdet 
vil for eksempel være teknisk fagskole eller høyere utdanning med linjefag 
bygg/blikkenslager. 
 
Foretaket dokumenterer to avdelingsledere med utdanning som sivilingeniører, og navngir 
ytterligere 3 ansatte med tittel tømrere i sin organisasjonsplan. Utdannelsen som angis 
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vurderes som tilstrekkelig relevant for godkjenningsområdet. Utdanningskravet er dermed 
oppfylt. 
 
Krav til praksis 
Godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2 omfatter taktekkingsarbeider med middels krevende 
takformer. Eksempler på dette kan være: 
 
• arbeider på tak med sammensatte takformer inntil 1200m2 
• flate isolerte tak med 2 til 4 stk innvendige sluk,  
 
jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav k og tilhørende veiledning. 
 
Foretaket har i søknaden dokumentert praksis med fire referanseprosjekt, og i klagen vedlagt 
referanseliste med prosjekter tilbake til 2013. Arbeider som beskrives gir ikke i tilstrekkelig 
grad opplysninger om dimensjoner, kompleksitet eller vanskelighetsgrad i de forskjellige 
referanseprosjektene til at disse er dekkende for godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2, eller i 
lavere tiltaksklasse. Vi vil påpeke at det er nødvendig med en mer detaljert redegjørelse for 
foretakets rolle i prosjektene for å kunne vurdere hvorvidt praksisen er relevant for dette 
området -eller innenfor andre omsøkte godkjenningsområder. 
 
Direktoratets vurdering er at foretaket ikke har vist til nødvendig praksis med 
godkjenningsområdet. Foretaket har dermed ikke dokumentert at det har kvalifikasjoner som 
er tilpasset godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2, jf. SAK10 § 11-1 andre ledd. Direktoratet 
finner heller ikke grunnlag for å innvilge godkjenning i en lavere tiltaksklasse. 
 
» 
 
Sak 33/18 Klage på vedtak om avslag på søknad om sentral godkjenning fra 

Kvehaugen Bygg AS (godkjenningsnr. 2017/4141) 
 

Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle 
sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34. 

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10. 

Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra 
direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 
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«Klagen gjelder 

Klagen gjelder avslag på søknad om sentral godkjenning for følgende godkjenningsområder: 
• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 
• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 
• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 
• Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 1 

 

I brev datert 11.05.2017 ble vedtak av 10.05.2017 påklaget ved Kjell Arne Kvehaugen. Klagen 
er rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  
 
Bakgrunn 
Direktoratet for byggkvalitet mottok 16.03.2017 søknad om sentral godkjenning for 
ansvarsrett. 
 
I vedtak datert 10.05.2017 avslo direktoratet delvis søknaden. Følgende godkjenningsområde 
ble innvilget: 

• Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1 
 

Følgende godkjenningsområder ble ikke innvilget: 
• Ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 
• Prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 
• Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 
• Overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 1 

 
 
Avslaget som gjelder ansvarlig søker ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert 
nødvendig utdanningsnivå, jf. byggesaksforskriften (SAK10) §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende 
veiledning.  
 
De andre omsøkte godkjenningsområdene ble avslått fordi foretaket ikke hadde 
dokumentert nødvendig utdanningsnivå, samt at det ikke var vist til tilstrekkelig relevant 
praksis, jf. SAK10 §§ 11-2 – 11-5 og 13-5 andre og fjerde ledd og tilhørende veiledning. 
 
Generelle opplysninger om foretaket 
Kvehaugen Bygg AS fikk sentral godkjenning første gang 21.08.2000. I perioden 18.02.2013 –
18.02.2016 hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdene ansvarlig søker i 
tiltaksklasse 1, overordnet ansvar for prosjektering i tiltaksklasse 1, overordnet ansvar for 
utførelse i tiltaksklasse 1 og overordnet ansvar for kontroll i tiltaksklasse 1. 
 
Foretaket har 3 ansatte og ligger på Eidsvoll. Kjell Arne Kvehaugen er daglig leder. Han har 
svennebrev i tømrerfaget fra 1986. Han har også gjennomført flere kurs, blant annet 
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våtromskurs og kurs i uavhengig kontroll. Foretaket har sin virksomhet salg og oppsetting av 
boliger, samt reparasjon og vedlikeholdsarbeider på bygninger. 
 
Saksgang 
16.03.2017 Søknad 
22.04.2017 Innhenting av opplysninger 
04.05.2017 Mottatt tilleggsopplysninger 
10.05.2017 Vedtak om sentral godkjenning (delvis avslag) 
15.05.2017 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 
 
Foretaks anførsler 
I klagen viser daglig leder til sin lange erfaring som selvstendig næringsdrivende innen 
tømrerfaget, og at resten av foretakets ansatte også har god erfaring fra bransjen og 
Kvehaugen Bygg AS. Kvehaugen tegner og prosjekterer eneboliger, hytter, tilbygg og garasjer. 
Det er også vedlagt ei liste over arbeider både fra nyere tid og også noen eldre prosjekter. 
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 søker, prosjektering av arkitektur, prosjektering av 
konstruksjonssikkerhet og overordnet ansvar for kontroll, alle i tiltaksklasse 1. 
 
I henhold til 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 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. 
 
Samlet vurdering for de påklagede godkjenningsområdene 
Krav til utdanning 
Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig søker, 
prosjekterende og kontrollerende i tiltaksklasse 1 er mesterbrev eller fagskole (teknisk 
fagskole med 120 fagskolepoeng), eller tilsvarende, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 og tilhørende 
veiledning. Relevant utdanning for godkjenningsområdene vil for eksempel være mesterbrev 
som tømrer eller murer. 
 
Foretaket har vist til flere ansatte med svennebrev som tømrer og har dermed ikke 
dokumentert tilstrekkelig utdanningsnivå. Utdanningskravet er dermed ikke oppfylt. 
 
Kravet til utdanning er absolutt og direktoratet har ikke hjemmel til å la praksis kompensere 
for manglende utdanning. Unntaket er overgangsbestemmelsen i SAK10 § 20-3. 
Overgangsbestemmelsen gjelder fornyelser og innebærer at foretak frem til 1. juli 2018 kan 
få fornyet sin sentrale godkjenning på grunnlag av kvalifikasjonskrav som gjaldt før 1. januar 
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2016. Disse kvalifikasjonskravene innebar at god og langvarig praksis i enkelte tilfeller kunne 
kompensere for manglende utdanningsnivå. At bestemmelsen gjelder fornyelser innebærer 
at den kun får anvendelse for de godkjenningsområdene foretaket har hatt sentral 
godkjenning for tidligere. Det innebærer også at søknader innsendt etter at foretakets 
tidligere godkjenningsperiode har gått ut, ikke omfattes av bestemmelsen, da søknaden ikke 
er å anse som en fornyelse, men en førstegangssøknad. 
 
Kvehaugen Bygg AS sendte inn søknad om sentral godkjenning i overkant av et år etter at 
forrige godkjenningsperiode gikk ut. Direktoratet kan derfor ikke vurdere foretakets søknad 
og klage etter overgangsbestemmelsen i SAK10 § 20-3.  
 
 
Krav til praksis 
Fordi foretaket ikke oppfyller kravet til utdanning foretar ikke direktoratet en inngående 
vurdering av praksisen det er vist til. Direktoratet vil allikevel kort bemerke at foretaket har 
vist til lang erfaring og at praksisen synes å kunne være relevant for de påklagede 
godkjenningsområdene i tiltaksklasse 1. Ved en eventuell senere søknad er det imidlertid 
viktig at praksisen beskrives godt, slik at det fremgår hva foretakets arbeider konkret har 
innebåret.  
 
 
På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at Kvehaugen Bygg AS verken i 
søknaden eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner 
til å få sentral godkjenning for godkjenningsområdene søker, prosjektering av arkitektur, 
prosjektering av konstruksjonssikkerhet og overordnet ansvar for kontroll, alle i tiltaksklasse 
1. 
 
Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge. 
 
Direktoratet gjør for øvrig oppmerksom på at foretaket igjen kan søke om sentral 
godkjenning for ansvarsrett når det kan dokumenteres at vilkårene i kapittel 11, og øvrige 
vilkår etter forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26.03.2010 nr. 488 er oppfylt. 

 

» 

Sak 34/18 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 
fra Saure Bygg AS (godkjenningsnr. 2017/3308) 

Klagenemnda har behov for faglige avklaringer og ønsker å undersøker saken nærmere. 
Behandlingen av saken utsettes derfor til neste møte i Klagenemnda som er berammet til 20. 
mars 2018.  
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Sak 35/18 Klage på vedtak om avslag på søknad om fornyelse av sentral godkjenning 
fra RKF Stålbygg AS (godkjenningsnr. 2017/6422) 

Klagenemnda viser til oversendelse av saken fra direktoratet. Klagenemnda kan prøve alle 
sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter, jf. fvl. § 34. 

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. byggesaksforskriften § 13-10. 

Klagenemnda er i det alt vesentlige og i resultatet enig med direktoratet. Det hitsettes fra 
direktoratets redegjørelse, vurdering og vedtak: 

«Klagen gjelder 

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

• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 
• Utførelse av glasskonstruksjoner og fasadekledning i tiltaksklasse 2 

 
I brev datert 17.08.2017 ble vedtak av 22.07.2017 påklaget ved Silje Faleide. Klagen er 
rettidig, jf. forvaltningsloven § 29.  
 
Bakgrunn 
Direktoratet for byggkvalitet mottok 26.06.2017 søknad om fornyelse av sentral godkjenning 
for ansvarsrett. 
 
I vedtak datert 22.07.2017 avslo direktoratet søknaden. Følgende godkjenningsområder ble 
ikke innvilget: 

• Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 
• Utførelse av montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 

2 
• Utførelse av montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning i tiltaksklasse 2 
• Kontroll av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2 
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Avslaget ble begrunnet med at foretaket ikke hadde dokumentert nødvendig 
gjennomføringsevne, jf. byggesaksforskriften (SAK10) § 9-1.  
 
Direktoratet tar klagen delvis til følge 
Direktoratet tar klagen til følge når det gjelder godkjenningsområdene utførelse av bærende 
metall- eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 og utførelse av glasskonstruksjoner og 
fasadekledning i tiltaksklasse 1. Det vil si at foretaket har fått innvilget disse 
godkjenningsområdene. Det ble ved avgjørelsen sett hen til foretakets referanseprosjekter 
innsendt i klagen, samt direktoratets endrede praksis når det gjelder tolkningen av begrepet 
gjennomføringsevne. 
 
Generelle opplysninger om foretaket 
RKF Stålbygg AS fikk sentral godkjenning første gang 17.09.2014. I perioden 17.09.2014 –
25.06.2017 hadde foretaket sentral godkjenning for godkjenningsområdene utførelse av 
montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 og utførelse av 
montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning i tiltaksklasse 1. 
 
Foretaket har 10 ansatte og ligger i Gol kommune. Reidmar Klæboe Faleide er daglig leder. 
Foretaket har sin virksomhet innen engroshandel med maskiner og utstyr til bygge- og 
anleggsvirksomhet. Foretaket er registrert med næringskoden «46.630 Engroshandel med 
maskiner og utstyr til bergverksdrift, olje- og gassutvinning og bygge- og anleggsvirksomhet» 
i Enhetsregisteret. 
 
I følge organisasjonsplanen har Reidmar Faleide håndverksbrev innen sveising og 
konstruksjon. En slik utdanning er imidlertid ikke dokumentert overfor direktoratet. 
 
Arne Hool er i organisasjonsplanen oppgitt å være sivilingeniør. I innsendt dokumentasjon 
fremgår det at Hool har 3-årig ingeniørutdanning med anleggslinje fra 1971. Direktoratet vil 
legge den dokumenterte utdanningen til grunn for sin saksbehandling.  
 
Saksgang 
26.06.2017 Søknad 
22.07.2017 Vedtak om sentral godkjenning (Avslag) 
17.08.2017 Klage på avslag arkivert hos direktoratet 
 
Foretaks anførsler 
Foretaket skriver i sin klage at de er uenig i at de ikke har gjennomføringsevne i det 
utførende ledd. Videre skriver foretaket at det oppfyller både SAK10 § 9-1 og § 23-6 i plan- og 
bygningsloven, samt § 12-4 i SAK10. De skriver videre at de har over 20 års erfaring innenfor 
de omsøkte godkjenningsområdene med 3 til 6 prosjekter årlig som krever deres sentrale 
godkjenning. Dette klarer teknisk ansvarlig å følge opp, og det vises til at de stiller med c-nivå 
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hvor det kreves b-nivå for utførelse. De skriver videre at avslaget kunne vært forståelig hvis 
de var en stor bedrift hvor teknisk ansvarlig ikke hadde hatt tid til å kontrollere og 
gjennomføre prosjektene. Her er det imidlertid en mindre bedrift som oppfyller 
kompetansekravet i det utførende ledd til enhver tid. 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 utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner i 
tiltaksklasse 1 og utførelse av glasskonstruksjoner og fasadekledning i tiltaksklasse 2. 
 
I henhold til 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 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. 
 
Vurdering av foretakets gjennomføringsevne 
Ved søknad om sentral godkjenning må foretaket dokumentere at det har en organisasjon 
med gjennomføringsevne for oppgaver som er omfattet av godkjenningsområdet og oppfylle 
forskriftens krav til kvalitetssikringsrutiner og kvalifikasjoner, jf. byggesaksforskriften (SAK10) 
§ 9-1. Det har derfor vært direktoratets fortolkning og praksis å kreve at foretakene for de 
utførende godkjenningsområdene må dokumentere relevante fag-/svennebrev eller 
mesterbrev i tillegg til relevant utdanning på høgskolenivå. Etter at godkjenningsområdene 
for overordnet ansvar ble tatt ut av byggesaksforskriften i 2016, ble kravet til 
gjennomføringsevne mer tydelig.   
  
Direktoratet har imidlertid i arbeidet med endringer av kvalifikasjonskravene blitt 
oppmerksomme på at vår saksbehandling på dette feltet har vært for streng. Direktoratet 
endrer derfor sin saksbehandling fra 1.10.2017, slik at det ikke lenger vil være krav om å 
dokumentere relevante fag-/svennebrev i tillegg til relevant utdanning på høgskolenivå. 
Dette innebærer konkret at faglig ledelse med relevant utdanning på høgskolenivå vil kunne 
kvalifisere for sentral godkjenning for utførende godkjenningsområder opp til tiltaksklasse 3, 
forutsatt at øvrige vilkår i byggesaksforskriften er oppfylt.   
 
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-/svennebrev og minst 2 års praksis, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 
og tilhørende veiledning. Foretaket har dokumentert å ha ansatte med utdanning som 
anleggsingeniør. Direktoratet vurderer denne utdanningen til å være relevant for 
godkjenningsområdet, da utdanningen er av eldre dato og dermed er tverrfaglig. 
Utdanningskravet er dermed oppfylt. 
 



 

Side 150 

Krav til praksis 
Fagområdet omfatter forskalings-, armerings- og utstøpningsarbeider av konstruksjoner som 
fundamenter, vegger, søyler, bjelker og dekker, 
 
Godkjenningsområdet utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner omfatter arbeider i 
byggverk etter NS 1990 +NA plasseres i pålitelighetsklasse 1, og forutsettes utført med 
"begrenset kontroll". 
 
Eksempler på plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1 kan være: 
 

• fundamenter, vegger, dekker o.l. for småhus inntil 3 etasjer og høyst to boenheter 
over hverandre, 

• bygning for publikum og arbeidsbygning med høyst to etasjer, 
•  forstøtningskonstruksjon med høyde inntil 2 m og kummer uten trafikkbelastning, 

kulverter og bruer med spennvidder inntil 6 m, jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav 
f og tilhørende veiledning. 

 
Foretaket har i søknad om sentral godkjenning sendt inn ett referanseprosjekt fra 2011 hvor 
Arne Hool har hatt ansvaret. Det dreier seg om et kjøle- og fryselager hvor Hool har 
prosjektert fundament og betong, samt utført betongarbeider i tiltaksklasse 2. Utover at det 
dreier seg om et fryse- og kjølelager er det ikke gitt noen beskrivelse av tiltaket.  
 
Direktoratet har i forbindelse med behandling av klagen 18.11.2017 bedt om ytterligere 
referanseprosjekter som dokumenterer nødvendig praksislengde, da dette ikke var 
dokumentert i opprinnelig søknad.  
 
I brev datert 07.12.2017 oppgir foretaket at det har hatt ansvaret for betong- og 
fundamentarbeidet til en produksjonshall på 20 x 20 meter i Sigdal kommune. Ut i fra 
dokumentasjonen som er sendt inn vurderer direktoratet at det dreier seg om støp av plate 
på mark. 
 
Direktoratet har vurdert referanseprosjektet og konkluderer med at foretaket ikke har vist 
tilstrekkelig dekkende praksis. Prosjektene inneholder elementer som er relevante for 
tiltaksklasse 1, men det er ikke tilstrekkelig dekkende for et godkjenningsområde hvor man 
skal kunne stå ansvarlig for betongarbeider på bygninger med inntil 3 etasjer og andre tiltak 
med tilsvarende vanskelighetsgrad. 
 
Foretaket har dermed ikke dokumentert at det har kvalifikasjoner som er tilpasset 
godkjenningsområdet, jf. SAK10 § 11-1 andre ledd. 
 
Utførelse av montering glasskonstruksjoner og fasadekledning i tiltaksklasse 2 
Krav til utdanning 
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Utdanningskravet for foretak som søker sentral godkjenning for funksjonen ansvarlig 
utførende i tiltaksklasse 1 er fag-/svennebrev og minst 2 års praksis, jf. SAK10 §§ 11-2 og 11-3 
og tilhørende veiledning. Foretaket har dokumentert å ha ansatte med utdanning som 
anleggsingeniør. Direktoratet vurderer denne utdanningen til å være relevant for 
godkjenningsområdet, da utdanningen er av eldre dato og dermed er tverrfaglig. 
Utdanningskravet er dermed oppfylt. 
 
Krav til praksis 
Fagområdet omfatter montering av glasskonstruksjon og fasadekledning på byggverk, 
inkludert montering av beslag. 

Eksempler på montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning i tiltaksklasse 2 kan være: 

• montering av store vinduskonstruksjoner, 
• montering av glass som bærende konstruksjon, 
• glasstakkonstruksjon inntil 10 m spennvidde, 
• krevende montering av fasadekledning på byggverk inntil 5 etasjer, 
• store skilt og reklameinnretninger montert på vegger eller frittstående på terreng. 
• jf. SAK10 § 13-5 tredje ledd bokstav j og tilhørende veiledning. 
 

Foretaket har i søknad om sentral godkjenning vist til tre referanseprosjekter. Dette dreier 
seg om en lagerhall fra 2016 i Flora kommune, et kjøle- og fryselager i Stryn kommune fra 
2011 og en verkstedbygning fra Ål kommune fra 2016. For alle tre prosjektene er 
beskrivelsen relativt kortfattet. Lagerhallen og verkstedbygningen ble bekledd med 
mineralullselementer, og for verkstedbygningen ble det i tillegg satt inn glasskonstruksjoner 
og alu-dører. For kjøle- og fryselageret er det oppgitt at ansatt Arne Hool hadde overordnet 
ansvar for fasadeelementer.  
 
Direktoratet vurderer lagerhallen og verkstedbygningen til å være relevante for tiltaksklasse 
1. I klageomgangen etterspurte direktoratet i brev datert 18.11.2017 om ytterligere 
beskrivelse av prosjektene som var sendt inn slik at tiltaksklassen kunne vurderes. Foretaket 
skriver i sitt tilsvar at tiltaksklasse 2 ikke vil være nødvendig for dem i denne omgang. 
Forespørselen er dermed ikke besvart, og direktoratet kan dermed heller ikke vurdere 
hvorvidt prosjektene kan plasseres i en høyere tiltaksklasse. 
 
Foretaket har dermed ikke dokumentert at det har kvalifikasjoner som er tilpasset 
godkjenningsområdet i tiltaksklasse 2, jf. SAK10 § 11-1 andre ledd. 
 
På bakgrunn av det ovenfor nevnte finner direktoratet at RKF Stålbygg AS verken i søknaden 
eller i klagesaksomgangen har dokumentert at det har tilstrekkelige kvalifikasjoner til å få 
sentral godkjenning for godkjenningsområdene utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner 
i tiltaksklasse 1 og utførelse av glasskonstruksjoner og fasadekledning i tiltaksklasse 2. 
 



 

Side 152 

Direktoratet har etter dette kommet til at klagen ikke kan tas til følge. 
 
Direktoratet gjør for øvrig oppmerksom på at foretaket igjen kan søke om sentral 
godkjenning for ansvarsrett når det kan dokumenteres at vilkårene i kapittel 11, og øvrige 
vilkår etter forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26.03.2010 nr. 488 er oppfylt. 

» 

Sak 36/18 Krav om dekning av saksutgifter i forbindelse med saksnummer 193/17 fra 
Advokatfirmaet Hjort DA 

Klagenemnda godkjenner dekning av sakskostnader som har vært nødvendige for å få endret 
vedtaket, jf. forvaltningsloven (fvl) § 36. 

Dette gir en dekning av totalt 16,5 timer i henhold til innsendt salæroppgave. 

Dette er å anse som et fullt og endelig oppgjør. 

 

Sak 37/17 Eventuelt 

 

 


