
	
	
	
	
	

MØTEPROTOKOLL	

Side	1	

	
Sak	27/16	 Protokoll	fra	klagenemndas	møte	10.	Mars	2016.	
	
Protokollen	ble	godkjent	uten	merknader.	
	

	

Sak	28/16	 Klage	på	vedtak	om	avslag	på	søknad	om	sentral	godkjenning	fra	Alpha	
Projects	AS	(godkjenningsnr.	2015/5296).	

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

Vedtak:	

Klagen	tas	ikke	til	følge.	

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

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

Fra	møte:		 2/16	–	Klagenemnda	for	sentral	godkjenning	av	foretak	for	
ansvarsrett	

Dato/tid:	 28.04.2016	kl.	09.30	til	kl.	14.30	
Sted:	 Gardermoen	
Deltakere:	 Torild	Engh,	Tone	Cecilie	Frønsdal,	Heidi	Marhaug	Sauar,		

Finn	N.	Bangsund,	Halvor	Langseth,	Tore	Hvidsand,	Eva	Paulshus	
Sekretariatet:																			Hanne	Guro	Warholm	Sørum	
Møteleder:	 Torild	Engh	
Referent:	 Hanne	Guro	Warholm	Sørum	
Referat	også	til:	 Klagenemndas	medlemmer	og	varamedlemmer	
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«Klagen	gjelder		

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

• Overordnet	ansvar	for	kontroll	i	tiltaksklasse	3	

	

I	direktoratets	elektroniske	søknadsløsning	16.06.2015	ble	vedtak	av	15.06.2015	påklaget	
ved	Odd-Arne	Nilsen.	Klagen	er	rettidig,	jf.	forvaltningsloven	§	29.		

	

Bakgrunn	

Direktoratet	for	byggkvalitet	mottok	10.04.2015	søknad	om	sentral	godkjenning	for	
ansvarsrett.		

	

I	vedtak	datert	15.05.2015	avslo	direktoratet	delvis	søknaden.	Følgende	
godkjenningsområder	ble	innvilget:		

• Ansvarlig	søker	(for	alle	typer	tiltak)	i	tiltaksklasse	2	

• Overordnet	ansvar	for	prosjektering	i	tiltaksklasse	2	

• Overordnet	ansvar	for	utførelse	i	tiltaksklasse	1	

• Kontroll	av	våtrom	i	tiltaksklasse	1	

	

Følgende	godkjenningsområder	ble	ikke	innvilget:		

• Ansvarlig	søker	(for	alle	typer	tiltak)	i	tiltaksklasse	3	

• Overordnet	ansvar	for	prosjektering	i	tiltaksklasse	3	

• Overordnet	ansvar	for	utførelse	i	tiltaksklasse	2	

• Våtromsarbeid	i	tiltaksklasse	1	

• Overordnet	ansvar	for	kontroll	i	tiltaksklasse	3	

	

Avslagene	ble	begrunnet	med	at	foretaket	ikke	hadde	vist	til	referanseprosjekter	som	i	
tilstrekkelig	grad	dekket	godkjenningsområdene	det	var	søkt	om,	jf.	forskrift	26.	mars	2010	
nr.	488	om	byggesak	før	1.1.2016	(byggesaksforskriften,	heretter	SAK10)	§	11-4	og	§	13-5.	
Overordnet	ansvar	for	utførelse	i	tiltaksklasse	2	ble	begrunnet	med	at	det	ikke	var	vist	til	
oppdatert	praksis	etter	2005	med	godkjenningsområdet.	Våtromsarbeider	i	tiltaksklasse	1	ble	
begrunnet	med	at	referanseprosjektene	ikke	dekket	godkjenningsområdet,	jf.	SAK10	§	13-5	
fjerde	ledd.		

For	godkjenningsområdet	overordnet	ansvar	for	kontroll	i	tiltaksklasse	3	ble	avslaget	
begrunnet	med	at	referanseprosjektene	ikke	i	tilstrekkelig	grad	dekket	krav	til	oppdatert	og	
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relevant	praksis	innen	uavhengig	kontroll.	Praksis	innen	kvalitetssikring	av	prosjektering	
og/eller	utførelse	er	innbefattet	i	henholdsvis	prosjekterings-	og	byggeledelse,	og	oppfylte	
ikke	krav	til	uavhengig	kontroll.	Foretaket	hadde	dermed	ikke	dokumentert	at	det	samlet	
hadde	kvalifikasjoner	som	er	tilpasset	godkjenningsområdene	det	var	søkt	om,	jf.	SAK10	§	
11-1.		

	
Følgende	godkjenningsområder	er	av	direktoratet	innvilget	i	klageomgangen:	

• Overordnet	ansvar	for	utførelse	i	tiltaksklasse	2	

• Våtromsarbeider	i	tiltaksklasse	1	

• Overordnet	ansvar	for	kontroll	i	tiltaksklasse	2	

	

Det	er	ved	avgjørelsen	sett	hen	til	kopi	av	referanseprosjekter	vedlagt	klagen,	samt	en	
vurdering	av	foretakets	styringssystem.	
	

Generelle	opplysninger	om	foretaket		

Alpha	Projects	AS	har	ikke	tidligere	hatt	sentral	godkjenning.		

Foretaket	har	1	ansatt	og	ligger	i	Vadsø.	Odd-Arne	Nilsen	er	daglig	leder.	Han	er	utdannet	ved	
Narvik	Ingeniørhøgskole,	med	en	treårig	utdannelse	som	ingeniør	i	bygg	og	anlegg.	Foretaket	
har	i	Enhetsregisteret	vedtektsfestet	formål	om	«Salg	av	rådgivning	og	konsulenttjenester	til	
bygge-	og	anleggsbransjen,	eiendomsbransjen,	gruveindustrien	og	petroleumsindustrien,	
samt	investere	i	prosjekter	og	andre	selskaper».	

	

Saksgang			

10.04.2015:	Søknad	

15.06.2015:	Vedtak	om	sentral	godkjenning	(delvis	avslag)	

16.06.2015:	Klage	på	avslag	arkivert	hos	direktoratet	

	

Foretakets	anførsler	

Foretaket	skriver	at	daglig	leder	også	er	eier	og	ansatt	som	fag-	og	prosjektleder	i	
Byggforvaltning	AS.	Dette	foretaket	har	sentral	godkjenning	innen	godkjenningsområdene	
overordnet	ansvar	for	prosjektering	i	tiltaksklasse	2,	overordnet	ansvar	for	utførelse	i	
tiltaksklasse	2,	overordnet	ansvar	for	kontroll	i	tiltaksklasse	2,	ansvarlig	søker	(for	alle	typer	
tiltak)	i	tiltaksklasse	2	og	våtromsarbeid	i	tiltaksklasse	1.	Søknaden	for	Alpha	Projects	AS	
inneholdt	flere	referanseprosjekter	og	det	var	således	forventet	at	Alpha	Projects	skulle	
innvilges	samme	tiltaksklasser	som	Byggforvaltning	AS.	Det	vises	for	øvrig	til	klagen.	
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Vurdering		

I	henhold	til	SAK10	§	11-1	skal	foretaket	i	søknad	om	sentral	godkjenning	for	ansvarsrett	
”dokumentere	at	det	har	samlede	kvalifikasjoner	som	er	tilpasset	det	omsøkte	
godkjenningsområdet”.	Videre	skal	det	legges	vekt	på	”en	vurdering	av	om	foretakets	
kvalifikasjoner	med	hensyn	til	utdanning	og	praksis	fremstår	som	relevante	for	det	omsøkte	
godkjenningsområdet”	og	foretakets	”tilknytning	til	godkjenningsområdet”,	jf.	
byggesaksforskriften	§	11-4	første	og	annet	ledd.		

Ved	vurderingen	av	om	foretaket	tilfredsstiller	kravene	til	utdanning	åpner	direktoratets	og	
klagenemndas	praksis	for	at	særlig	kvalifiserende	praksis	i	noen	tilfeller	kan	kompensere	for	
manglende	utdanningsnivå.	Det	kreves	da	at	foretaket	kan	vise	til	formell	relevant	utdanning	
som	svarer	til	fagbrev-/svennebrevnivå,	samt	langvarig	og	solid	praksis	innenfor	det	
godkjenningsområdet	og	den	tiltaksklassen	det	søkes	om.	Dersom	foretaket	ikke	har	relevant	
utdanning	for	godkjenningsområdet	vil	praksis	som	hovedregel	ikke	kunne	kompensere	for	
dette.		

	

Overordnet	ansvar	for	kontroll	i	tiltaksklasse	3	

Krav	til	utdanning	

Utdanningskravet	for	ansvarlig	kontrollerende	av	prosjektering	i	tiltaksklasse	3	er	utdanning	
på	universitetsnivå	som	sivilingeniør,	master	i	arkitektur	eller	tilsvarende	grad	og	8	års	
praksis,	jf.	SAK10	§	11-1	og	tilhørende	veiledning	slik	denne	gir	uttrykk	for	den	sentrale	
godkjenningsordningens	krav	til	utdanningsnivå.		

Foretaket	disponerer	ansatte	med	utdanning	som	ingeniør	i	bygg	og	anlegg	og	har	dermed	
ikke	dokumentert	nødvendig	utdanningsnivå.	Direktoratets	vurdering	vil	derfor	være	
hvorvidt	foretaket	har	vist	en	langvarig	og	solid	praksis	som	kan	kompensere	for	dette.	

	

Krav	til	praksis	

Foretak	med	sentral	godkjenning	for	overordnet	ansvar	for	uavhengig	kontroll	er	kvalifisert	
for	å	kunne	påta	seg	ansvar	for	uavhengig	kontroll	av	prosjektering	og	utførelse	av	tiltak	
innen	de	fagområder	foretaket	selv	besitter	kompetanse	og	på	fagområder	der	foretaket	har	
kompetanse	til	å	styre	underleverandør	av	kontrolloppgaver.	Dette	skal	fremgå	av	
styringssystemet	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	
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gjennomgående	og	omfatte	både	kontroll	av	prosjektering	og	kontroll	av	utførelse.	(Se	særlig	
§	14-7	tredje	og	fjerde	ledd	.)	Ansvarsrett	for	kontroll	forutsetter	kompetanse	til	å	
kontrollere	både	prosjektering	og	utførelse.		

Foretak	med	sentral	godkjenning	for	overordnet	ansvar	for	uavhengig	kontroll	i	tiltaksklasse	
3	kan	påta	seg	ansvar	for	uavhengig	kontroll	av	prosjektering	og/eller	utførelse	av	alle	tiltak	
(bygning,	anlegg,	konstruksjon,	installasjon)	der	ett	eller	flere	vesentlige	fagområder	ligger	i	
tiltaksklasse	3,	jf.	SAK10	§	13-5	femte	ledd	bokstav	a.		

Foretaket	har	i	sin	søknad	vist	til	17	referanseprosjekter	i	perioden	2003	til	2014.	Det	
beskrives	i	prosjektene	at	foretaket	har	vært	prosjekt-	og	byggeleder,	samt	hatt	ansvaret	for	
prosjekteringsledelse.	I	alle	disse	funksjonene	beskriver	foretaket	at	det	har	hatt	tverrfaglig	
kontroll	av	prosjektering	og	utførelse	av	alle	fag.	Det	legges	særlig	vekt	på	at	det	har	vært	
byggeledelse	med	kontroll	av	utførelse	for	samtlige	entreprenører.		

	
I	beskrivelsene	er	det	i	hovedsak	brukt	kontraktssummer	for	å	angi	størrelsen	på	prosjektene,	
mens	det	i	liten	grad	fremgår	hvilken	størrelse	bygget	har,	antall	etasje,	og	lignende	som	gjør	
det	mulig	å	vurdere	byggenes	tiltaksklasse.		

Direktoratet	vurderer	ikke	disse	prosjektene	til	å	ligge	i	tiltaksklasse	3,	hvor	det	kreves	at	man	
har	utført	kontroll	av	både	prosjektering	og	utførelse	for	tiltak	med	for	eksempel	høye	
boligblokker,	store	hoteller	eller	sykehus	og	lignende	tiltak	hvor	alle	vesentlige	oppgaver	
ligger	i	tiltaksklasse	3.	Direktoratet	vurderer	derfor	heller	ikke	at	foretaket	har	dokumentert	
en	særlig	kvalifiserende	praksis	med	godkjenningsområdet	som	kan	kompensere	for	
manglende	utdanningsnivå.	

Foretaket	har	dermed	ikke	dokumentert	at	det	samlet	har	kvalifikasjoner	tilpasset	
godkjenningsområdet,	jf.	SAK10	§	11-1	når	det	gjelder	dette	godkjenningsområdet	i	
tiltaksklasse	3.	

På	bakgrunn	av	det	ovenfor	nevnte	finner	direktoratet	at	Alpha	Projects	AS	verken	i	
søknaden	eller	i	klagesaksomgangen	har	dokumentert	at	det	har	tilstrekkelige	kvalifikasjoner	
til	å	få	sentral	godkjenning	for	godkjenningsområdet	overordnet	ansvar	for	kontroll	i	
tiltaksklasse	3.»	

	

	

	

Sak	29/16	 Klage	på	vedtak	om	avslag	på	søknad	om	sentral	godkjenning	fra	
Byggeprosjekter	TVR	AS	(godkjenningsnr.	2015/6340).	

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

Klagen	tas	ikke	til	følge.	

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

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

«Klagen	gjelder		

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

• Utførelse	av	murarbeid	i	tiltaksklasse	1	

• Utførelse	av	taktekkingsarbeid	i	tiltaksklasse	1	

	

I	elektronisk	klage	av	21.07.2015	ble	vedtak	av	16.07.2015	påklaget	ved	Sigrid	
Descheemaeker.	Klagen	er	rettidig,	jf.	forvaltningsloven	§	29.		

	

Bakgrunn	

Direktoratet	for	byggkvalitet	mottok	28.05.2015	søknad	om	sentral	godkjenning	for	
ansvarsrett.		

	

I	vedtak	datert	16.07.2015	avslo	direktoratet	søknaden	i	sin	helhet.	Følgende	
godkjenningsområder	ble	ikke	innvilget:		

• Prosjektering	av	konstruksjonssikkerhet	i	tiltaksklasse	1	

• Utførelse	av	tømrerarbeid	og	montering	av	trekonstruksjoner	i	tiltaksklasse	1	

• Utførelse	av	murarbeid	i	tiltaksklasse	1	

• Utførelse	av	taktekkingsarbeid	i	tiltaksklasse	1	

	

Avslagene	ble	begrunnet	med	at	foretaket	ikke	hadde	dokumentert	nødvendig	relevant	
utdanning,	jf.	byggesaksforskriften	(SAK10)	§§	11-1	første	ledd	og	11-4	med	tilhørende	
veiledning.	Foretaket	dokumenterte	å	ha	utdanning	som	industriell	møbelsnekker,	men	
denne	utdanningens	fagsammensetning	var	ikke	tilstrekkelig	dokumentert	til	at	direktoratet	
kunne	likestille	den	med	et	norsk	fagbrev	i	innhold	og	omfang.	Foretaket	hadde	dermed	ikke	
dokumentert	at	det	samlet	hadde	kvalifikasjoner	som	er	tilpasset	godkjenningsområdet	det	
er	søkt	om,	jf.	SAK10	§	11-1.	
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Følgende	godkjenningsområder	er	av	direktoratet	innvilget	i	klageomgangen:	

• Prosjektering	av	konstruksjonssikkerhet	i	tiltaksklasse	1	

• Utførelse	av	tømrerarbeid	og	montering	av	trekonstruksjoner	i	tiltaksklasse	1	

	

Det	er	ved	avgjørelsen	sett	hen	til	dokumentasjon	på	utdanning	vedlagt	klagen.		

	

Generelle	opplysninger	om	foretaket		

Byggeprosjekter	TVR	AS	har	ikke	tidligere	hatt	sentral	godkjenning.		

Foretaket	har	i	følge	sentrale	registre	1	ansatt	og	ligger	i	Ulefoss	i	Nome	kommune.	Tijs	Van	
Reeth	er	daglig	leder.	Han	har	i	følge	foretakets	organisasjonsplan	høyere	sekundær,	
yrkesrettet	utdanning	med	spesialiseringsår	industriell	møbelsnekkeri	med	26	års	
arbeidserfaring.	Det	fremgår	av	Enhetsregisteret	at	foretakets	virksomhet	er	tømmer	og	
snekkerarbeid,	møbelsnekker,	renovering	av	hus,	kjøpe	og	selge	hus	og	det	som	naturlig	
hører	til.	

	

Saksgang			

28.05.2015:	Søknad	

16.07.2015:	Vedtak	om	sentral	godkjenning	(delvis	avslag)	

21.07.2015:	Klage	på	avslag	arkivert	hos	direktoratet	

	

Foretakets	anførsler	

Det	fremkommer	av	klagen	at	foretaket	mener	det	må	være	en	misforståelse,	og	at	de	vil	
kontakte	skolen	hvor	daglig	leder	fulgte	sin	utdanning	i	Belgia.	De	skriver	videre	at	
utdanningssystemet	i	Belgia	har	endret	seg	de	siste	årene,	men	at	de	gjennom	
dokumentasjonen	kan	vise	at	utdanningen	er	tilstrekkelig	for	å	ivareta	
godkjenningsområdene	de	har	søkt	om.	Det	vises	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	murarbeid	i	tiltaksklasse	1	og	utførelse	
av	taktekkingsarbeid	i	tiltaksklasse	1.	

I	henhold	til	forskrift	26.	mars	2010	nr.	488	om	byggesak	før	1.1.2016	(byggesaksforskriften,	
heretter	SAK10)	§	11-1	skal	foretaket	i	søknad	om	sentral	godkjenning	for	ansvarsrett	
”dokumentere	at	det	har	samlede	kvalifikasjoner	som	er	tilpasset	det	omsøkte	
godkjenningsområdet”.	Videre	skal	det	legges	vekt	på	”en	vurdering	av	om	foretakets	
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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.		

	

Vurdering	av	utdanning	

Utdanningskravene	til	sentral	godkjenning	følger	av	SAK10	§	11-1	og	tilhørende	veiledning	
slik	denne	gir	uttrykk	for	den	sentrale	godkjenningsordningens	praksis	for	krav	til	
utdanningsnivå.	
	

Ansvarlig	utførende	i	tiltaksklasse	1	skal	disponere	personell	med	fagopplæring	som	svarer	til	
fagprøve	hhv.	svenneprøve,	samt	2	års	relevant	praksis.	Utdanningen	skal	i	tillegg	være	
relevant	for	godkjenningsområdet,	jf.	SAK10	§	11-4	første	ledd.	For	godkjenningsområdet	
utførelse	av	murarbeid	i	tiltaksklasse	1	vil	relevant	utdanning	være	svennebrev	som	murer,	
mens	det	for	utførelse	av	taktekkingsarbeid	i	tiltaksklasse	1	vil	være	fagbrev	som	taktekker	
eller	blikkenslager.		

Foretaket	har	i	sin	søknad	dokumentert	at	det	har	ansatte	med	sekundær	yrkesrettet	
utdanning	innen	industriell	møbelsnekkeri.	Direktoratet	kunne	ved	behandling	av	søknaden	
ikke	vurdere	hvorvidt	denne	utdannelsen	kunne	likestilles	med	en	norsk	utdannelse,	da	det	
ikke	forelå	noen	oversikt	over	hvilke	fag	som	inngikk	i	utdanningen.		

I	klagen	har	foretaket	sendt	inn	fagplaner	for	hvert	av	de	syv	studieårene.	Det	fremgår	at	det	
er	en	syv-årig	utdannelse,	som	Direktoratet	vurderer	å	tilsvare	en	norsk	teknisk	fagskole	i	
nivå.	Direktoratet	finner	dermed	at	kravet	til	utdanningsnivå	er	oppfylt	for	de	påklagede	
godkjenningsområder.		

I	klagen	skriver	foretaket	at	utdannelsen	har	inneholdt	fag	som	konstruksjonslære	(dører	og	
vinduer),	takkonstruksjonslære,	byggkonstruksjonslære	(tre),	mur	og	puss,	treskjæring,	
grunnmur	og	fundamenter,	arkitektur,	allmennkonstruksjonslære,	mekanikk,	tilpasset	fysikk,	
mm.	Direktoratet	vurderer	ikke	dette	til	å	tilsvare	en	norsk	svennebrevsutdanning	i	mur	eller	
taktekking,	da	fagsammensetningen	slik	direktoratet	oppfatter	foretakets	dokumentasjon,	
virker	å	være	rettet	mot	industriell	produksjon	av	møbler,	dører	og	vinduer.	Fagplanene	som	
er	vedlagt	sier	også	lite	om	hvilke	fag	som	har	inngått	i	utdannelsen,	da	det	i	all	hovedsak	
refereres	til	«tre»	som	fag.	Direktoratet	finner	derfor	ikke	at	innholdet	i	utdannelsen	er	
tilstrekkelig	relevant	for	godkjenningsområdene	utførelse	av	murarbeid	i	tiltaksklasse	1	og	
utførelse	av	taktekkingsarbeider	i	tiltaksklasse	1.	

	

Utførelse	av	murarbeid	i	tiltaksklasse	1	

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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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	eller	puss-	og	flisarbeider	inkludert	
membranlegging,	jf.	SAK10	§	13-5	tredje	ledd	bokstav	f.	 	

Foretaket	har	i	sin	søknad	dokumentert	4	referanseprosjekter	som	er	gitt	ferdigattest	i	en	
periode	2009	og	2014.	Det	fremgår	av	foretakets	beskrivelser	at	det	har	stått	ansvarlig	for	
plassering	av	fliser	på	våtrom	og	kjøkken,	samt	benker	i	naturstein	i	stue,	brannmur	med	
fasadeskifer	og	støpning	av	fundamenter	for	garasje	i	betong.		

Foretakets	referanseprosjekter	dekker	dermed	i	liten	grad	godkjenningsområdet	hvor	det	
kreves	at	foretaket	kan	stå	ansvarlig	for	konstruksjoner	og	småhus	i	tiltaksklasse	1.	Foretaket	
har	i	hovedsak	beskrevet	puss-	og	flisarbeider,	noe	som	utgjør	en	mindre	del	av	
godkjenningsområdet.	Foretak	som	søker	sentral	godkjenning	skal	ha	faglig	ledelse	som	
behersker	hele	bredden	av	godkjenningsområdet,	jf.	Ot.	prop	nr.	45	(2007-2008)	kapittel	
10.8.1.		

Foretaket	har	heller	ikke	dokumentert	tilstrekkelig	og	nødvendig	relevant	utdannelse	for	
utførelse	av	murarbeider,	og	har	dermed	ikke	dokumentert	at	det	samlet	har	kvalifikasjoner	
som	er	tilpasset	godkjenningsområdet,	jf.	SAK10	§	11-1.	

	

Utførelse	av	taktekkingsarbeid	i	tiltaksklasse	1	

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	m
2
,	

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

Foretaket	har	dokumentert	5	referanseprosjekter	i	perioden	fra	2009	til	2015.	Av	
referanseprosjektene	fremgår	det	at	foretaket	har	stått	for	skifte	av	tak,	samt	montasje	av	
undertak	på	eneboliger.	Direktoratet	vurderer	denne	praksisen	som	relevant	for	tiltaksklasse	
1,	og	kravet	til	praksis	med	godkjenningsområdet	er	dermed	oppfylt.	

Foretaket	har	imidlertid	ikke	dokumentert	at	det	har	tilstrekkelig	og	nødvendig	relevant	
utdannelse	for	godkjenningsområdet,	og	har	dermed	ikke	vist	at	det	samlet	har	
kvalifikasjoner	som	er	tilpasset	godkjenningsområdet	det	er	søkt	om,	jf.	SAK10	§	11-1.	
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På	bakgrunn	av	det	ovenfor	nevnte	finner	direktoratet	at	Byggeprosjekter	TVR	AS	verken	i	
søknaden	eller	i	klagesaksomgangen	har	dokumentert	at	det	har	tilstrekkelige	kvalifikasjoner	
til	å	få	sentral	godkjenning	for	godkjenningsområdene	utførelse	av	murarbeid	i	tiltaksklasse	1	
og	utførelse	av	taktekkingsarbeid	i	tiltaksklasse	1.»	

Klagenemnda	opplyser	om	at	taktekkingsarbeidene	og	murarbeidene	det	er	vist	til	i	
referanseprosjektene	omfattes	av	godkjenningsområdet	for	tømrerarbeid	i	tiltaksklasse	1,	jf.	
SAK10	§	13-5	tredje	ledd	bokstav	e.		

	

	

Sak	30/16	 Klage	på	vedtak	om	avslag	på	søknad	om	endring	av	sentral	godkjenning	fra	
Uvdal	Bygg	og	Hytteomsetning	AS	(godkjenningsnr.	2015/6483).		

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

Vedtak:	

Klagen	tas	ikke	til	følge.	

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

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

«Klagen	gjelder		

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

• Overordnet	ansvar	for	utførelse	i	tiltaksklasse	1	

I	direktoratets	elektroniske	søknadsløsning	03.08.2015	ble	vedtak	av	23.07.2015	påklaget	
ved	Einar	Ro.	Klagen	er	rettidig,	jf.	forvaltningsloven	§	29.		

	

Bakgrunn	

Direktoratet	for	byggkvalitet	mottok	10.06.2015	søknad	om	endring	av	sentral	godkjenning	
for	ansvarsrett.		

	

I	vedtak	datert	23.07.2015	avslo	direktoratet	delvis	søknaden.	Følgende	
godkjenningsområder	ble	innvilget:		
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• Utførelse	av	tømrerarbeid	og	montering	av	trekonstruksjoner	i	tiltaksklasse	1	

• Kontroll	av	våtrom	i	tiltaksklasse	1	

• Kontroll	av	lufttetthet	i	tiltaksklasse	1	

	

Følgende	godkjenningsområder	ble	ikke	innvilget:		

• Overordnet	ansvar	for	utførelse	i	tiltaksklasse	1	

• Utførelse	av	plasstøpte	betongkonstruksjoner	i	tiltaksklasse	1	

• Utførelse	av	murarbeid	i	tiltaksklasse	1	

• Våtromsarbeid	i	tiltaksklasse	1	

• Overordnet	ansvar	for	kontroll	i	tiltaksklasse	1	

	

Avslaget	på	overordnet	ansvar	for	utførelse	i	tiltaksklasse	1	ble	begrunnet	med	at	
referanseprosjektene	ikke	i	tilstrekkelig	grad	dekket	ansvaret	som	godkjenningsområdet	
omfatter,	jf.	byggesaksforskriften	(SAK10)	§	13-5	tredje	ledd	bokstav	a	og	tilhørende	
veiledning.	Foretaket	hadde	dermed	ikke	dokumentert	at	det	samlet	har	kvalifikasjoner	som	
er	tilpasset	godkjenningsområdet	det	var	søkt	om,	jf.	SAK10	§	11-1.		

	
Generelle	opplysninger	om	foretaket		

Uvdal	Bygg	og	Hytteomsetning	AS	fikk	sentral	godkjenning	første	gang	21.07.2006.	I	perioden	
16.05.2012	til	09.06.2015	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	8	ansatte	og	ligger	i	Uvdal	i	Nore	og	Uvdal	kommune.	Lars	Bergan	er	daglig	
leder.	Han	har	i	følge	foretakets	organisasjonsplan	fagbrev	som	tømrer,	mens	Einar	Ro	har	
mesterbrev	som	tømrer.	Foretaket	driver	i	følge	Enhetsregisteret	med	oppføring,	kjøp	og	salg	
av	hytter	og	eiendom,	utleie	av	eiendom,	samt	alt	som	naturlig	hører	til,	samt	deltagelse	i	
andre	selskaper.	Dette	fremgår	også	av	foretakets	hjemmeside.		

	

Saksgang			

10.06.2015:	Søknad	

23.07.2015:	Vedtak	om	sentral	godkjenning	(delvis	avslag)	

03.08.2015:	Klage	på	avslag	arkivert	hos	direktoratet	

	

Foretakets	anførsler	
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Foretaket	skriver	i	sin	klage	at	i	alle	referanseprosjekter	de	har	vist	til	i	søknaden,	har	Uvdal	
Bygg	og	Hytteomsetning	AS	hatt	det	overordnede	ansvaret	for	utførelsen.	De	hadde	ansvar	
for	alle	relevante	fagområder	i	tiltaket	med	egne	ressurser,	i	tillegg	var	underentreprenører	
involvert	som	foretaket	hadde	koordineringsansvaret	for.	De	skriver	videre	at	de	også	hadde	
ansvarlig	søker-funksjon	og	overordnet	ansvar	for	prosjektering	i	de	samme	tiltakene.		

Foretaket	har	lang	erfaring,	og	håper	dette	er	tilstrekkelig	info	for	å	behandle	klagen.	Det	
vises	for	øvrig	til	klagen.		

	

Vurdering		

Direktoratet	har	vurdert	klagen	og	funnet	at	den	ikke	kan	føre	frem	hva	gjelder	sentral	
godkjenning	for	godkjenningsområdet	overordnet	ansvar	for	utførelse	i	tiltaksklasse	1.	

I	henhold	til	forskrift	26.	mars	2010	nr.	488	om	byggesak	før	1.1.2016	(byggesaksforskriften,	
heretter	SAK10)	§	11-1	skal	foretaket	i	søknad	om	sentral	godkjenning	for	ansvarsrett	
”dokumentere	at	det	har	samlede	kvalifikasjoner	som	er	tilpasset	det	omsøkte	
godkjenningsområdet”.	Videre	skal	det	legges	vekt	på	”en	vurdering	av	om	foretakets	
kvalifikasjoner	med	hensyn	til	utdanning	og	praksis	fremstår	som	relevante	for	det	omsøkte	
godkjenningsområdet”	og	foretakets	”tilknytning	til	godkjenningsområdet”,	jf.	
byggesaksforskriften	§	11-4	første	og	annet	ledd.		

	

Overordnet	ansvar	for	utførelse	i	tiltaksklasse	1	

Krav	til	utdanning	

Kvalifikasjonskravene	for	dette	godkjenningsområdet	vil	være	fagopplæring	som	svarer	til	
fagprøve	hhv.	svenneprøve	med	minst	2	års	praksis,	jf.	SAK10	§	11-1	og	tilhørende	
veiledning.	Relevant	utdanning	vil	dermed	være	fag-/svennebrev	som	tømrer	eller	murer.	

Foretaket	har	i	sin	organisasjonsplan	oppgitt	å	ha	ansatte	med	fagbrev	som	tømrer.	I	tillegg	
har	Einar	Ro	tidligere	ovenfor	Direktoratet	dokumentert	at	han	innehar	mesterbrev	som	
tømrer	fra	2002.	Kravet	til	utdanning	er	derfor	oppfylt.	

	

Krav	til	praksis	

Godkjenningsområdet	omfatter	ansvar	for	komplett	utførelse	av	alle	relevante	fagområder.		

Dette	innebærer	ansvar	for	koordinering	av	de	utførende	fagområder,	uavhengig	av	om	
oppgavene	utføres	av	egne	ansatte	eller	innleide	foretak.	Godkjenningsområdet	innebærer	
også	ansvar	for	grensesnittene	mellom	fagområdene.	Der	det	benyttes	underentreprenører,	
skal	disse	oppfylle	system-	og	kvalifikasjonskrav	som	følger	av	byggesaksforskriften	kapittel	
10	og	11.		

Plassering	i	tiltaksklasse	vil	avhenge	av	antall	utførende	foretak,	koordineringsbehov	og	antall	
grensesnitt.	Tiltaksklasse	for	de	enkelte	fagområder	behøver	ikke	være	avgjørende.		
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Oppgaven	omfatter	ansvar	for	komplett	utførelse	av	tiltak	med	liten	vanskelighetsgrad,	med	
få	utførende	fagområder	som	ligger	i	tiltaksklasse	1	og	2,	hvor	grensesnitt	mellom	
fagområder	er	oversiktlig.		

Eksempler	på	overordnet	ansvar	for	utførelse	av	bygninger	i	tiltaksklasse	1	kan	være	
oppføring	eller	vesentlig	endring	av	eneboliger,	tomannsboliger,	rekke-	og	kjedehus,	små	
barnehager	og	arbeidsbygg	inntil	2	etasjer,	t.o.m.	500	m2	BRA	,	landsbruksbygninger	og	
lagerbygg	t.o.m.	2000	m2	BRA	eller	infrastruktur	som	veier,	vann-,	avløps-	og	
overvannsledninger	(VA)	for	en	liten	gruppe	av	småhus,	jf.	SAK10	§	13-5	tredje	ledd	bokstav	a	
og	tilhørende	veiledning.	

Foretaket	har	i	søknaden	vist	til	10	referanseprosjekter.	Disse	er	gitt	relativt	generelle	
beskrivelser	og	sier	lite	om	hvorvidt	foretaket	har	hatt	ansvaret	for	komplett	utførelse	av	
tiltakene.	De	arbeidsoppgaver	som	er	beskrevet,	vurderer	imidlertid	Direktoratet	til	å	ligge	
innenfor	det	som	kreves	av	godkjenningsområdet	utførelse	av	tømrerarbeid	og	montering	av	
trekonstruksjoner	i	tiltaksklasse	1.	Dette	har	foretaket	fått	innvilget	i	vedtak	datert	
23.07.2015.	

Foretaket	anfører	i	klagen	at	de	har	hatt	overordnet	ansvar	for	disse	tiltakene.	De	beskriver	
at	de	med	egne	ressurser	har	utført	utstikking,	grunnmur,	alle	tømrerarbeider,	pipe,	ildsted,	
våtrom,	innredningsmontering,	osv.	I	tillegg	hadde	de	ansvar	og	koordinering	av	
graveentreprenør,	rørlegger,	elektriker	og	lignende.	Overordnet	ansvar	for	utførelse	er	en	
særskilt	ordning	for	foretak	som	påtar	seg	ansvar	for	komplett	utførelse,	og	bruker	
underleverandører	utenfor	eget	fagområde.	Der	det	benyttes	underentreprenører,	skal	disse	
oppfylle	system-	og	kvalifikasjonskravene	i	SAK10	kapittel	10	og	11.		

Direktoratet	var	i	tvil	om	foretaket	har	hatt	det	overordnede	ansvaret	eller	om	det	dreier	seg	
om	koordinering	av	grensesnitt	mot	andre	ansvarlig	utførende	slik	dette	er	en	del	av	
ansvarlig	utførendes	ansvar.	Direktoratet	har	derfor	i	brev	datert	02.03.2016	spurt	om	en	
konkretisering	av	arbeidsoppgavene	i	referanseprosjektene,	samt	kommunale	vedtak	som	
viser	innvilget	ansvar	i	referanseprosjektene.	Direktoratet	har	ikke	fått	svar	på	denne	
forespørselen,	og	behandler	derfor	saken	ut	i	fra	de	opplysninger	som	er	gitt	i	søknad	og	
klageomgang.		

Etter	direktoratets	vurdering	har	ikke	foretaket	dokumentert	at	det	samlet	har	kvalifikasjoner	
som	er	tilpasset	godkjenningsområdet	det	søker	på,	jf.	SAK10	§	11-1	med	tilhørende	
veiledning.	

Som	det	fremkommer	av	vedtaket	23.07.2015	har	foretaket	fått	innvilget	
godkjenningsområdet	tømrerarbeider	og	montering	av	trekonstruksjoner	i	tiltaksklasse	1.	
Dette	godkjenningsområdet	omfatter	oppføring	og	endringsarbeider	av	byggverk	med	liten	
vanskelighetsgrad,	som	f.eks.	enebolig,	tomannsbolig,	rekkehus	og	kjedehus,	og	andre	
tømrerarbeider	med	tilsvarende	vanskelighetsgrad.	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)	mm.	 og	er	dermed	ment	å	dekke	det	
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vesentlige	av	arbeider	for	småhus	i	tiltaksklasse	1.	

	

På	bakgrunn	av	det	ovenfor	nevnte	finner	direktoratet	at	Uvdal	Bygg	og	Hytteomsetning	AS	
verken	i	søknaden	eller	i	klagesaksomgangen	har	dokumentert	at	det	har	tilstrekkelige	
kvalifikasjoner	til	å	få	sentral	godkjenning	for	godkjenningsområdet	overordnet	ansvar	for	
utførelse	i	tiltaksklasse	1.»	

	

	

Sak	31/16	 Klage	på	vedtak	om	avslag	på	søknad	om	sentral	godkjenning	fra	Fjellstad	
Hytteservice	Nils	Moen	(godkjenningsnr.	2015/7420).		

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

Vedtak:	

Klagen	tas	ikke	til	følge.	

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

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

«Klagen	gjelder		

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

• Utførelse	av	tømrerarbeid	og	montering	av	trekonstruksjoner	i	tiltaksklasse	1	

	

I	brev	datert	26.08.2015	ble	vedtak	av	12.08.2015	påklaget	ved	Nils	Harald	Moen.	Klagen	er	
rettidig,	jf.	forvaltningsloven	§	29.		

	

Bakgrunn	

Direktoratet	for	byggkvalitet	mottok	29.06.2015	søknad	om	sentral	godkjenning	for	
ansvarsrett.		

I	vedtak	datert	12.08.2015	avslo	direktoratet	søknaden	i	sin	helhet.	Følgende	
godkjenningsområde	ble	ikke	innvilget:		

• Utførelse	av	tømrerarbeid	og	montering	av	trekonstruksjoner	i	tiltaksklasse	1	
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Avslaget	ble	begrunnet	med	at	foretaket	ikke	hadde	dokumentert	nødvendig	relevant	
utdanning,	jf.	byggesaksforskriften(SAK10)	§§	11-1	første	ledd	og	11-4.	Relevant	utdanning	
ville	vært	svennebrev	som	tømrer,	mens	foretaket	dokumenterte	utdanning	som	snekker.	
Foretaket	hadde	dermed	ikke	dokumentert	at	det	samlet	hadde	kvalifikasjoner	som	var	
tilpasset	godkjenningsområdet	det	var	søkt	om,	jf.	SAK10	§	11-1.	Foretaket	hadde	heller	ikke	
dokumentert	at	det	har	et	system	som	sikrer	etterlevelse	av	krav	gitt	i	eller	med	hjemmel	i	
plan-	og	bygningsloven.	Foretaket	hadde	også	en	manglende	organisasjonsplan.		

	
Generelle	opplysninger	om	foretaket		

Fjellstad	Hytteservice	Nils	Moen	har	ikke	tidligere	hatt	sentral	godkjenning.	Foretaket	har	3	
ansatte	og	ligger	i	Sør-Aurdal.	Nils	Harald	Moen	er	daglig	leder.	Han	har	i	følge	CV	vedlagt	i	
søknaden	grunnkurs	på	tømmerlinje	fra	1989	og	grunnkurs	i	landbruk	fra	1990,	samt	vært	
ansatt	som	snekker	fra	1988	til	2002	da	han	startet	eget	firma.	

I	følge	Enhetsregisteret	driver	foretaket	virksomhet	innen	hytteservice	med	nybygg	og	tilbygg	
på	hytter.	

	

Saksgang			

29.06.2015:	Søknad	

12.08.2015:	Vedtak	om	sentral	godkjenning	(avslag)	

26.08.2015:	Klage	på	avslag	arkivert	hos	direktoratet	

	

Foretakets	anførsler	

Foretaket	skriver	i	sin	klage	at	daglig	leder	har	cirka	17	års	erfaring	som	tømrer/snekker,	og	
har	drevet	foretaket	siden	2002.	Foretaket	har	satt	opp	hytter	og	rehabilitert	hytter	og	
boliger.	De	skriver	videre	at	de	i	søknaden	har	lagt	ved	dokumentasjon	på	to	godkjente	
søknader	om	lokal	godkjenning	i	Sør-Aurdal	kommune,	og	at	disse	ble	overlevert	uten	
bemerkninger	hverken	fra	kommunen	eller	tiltakshaver.	
Foretaket	har	også	hatt	flere	oppdrag	hvor	tiltakshaver	har	vært	både	ansvarlig	søker	og	
utførende.	I	disse	tiltakene	har	foretaket	måttet	sette	seg	inn	i	plan-	og	bygningsloven.		
De	skriver	videre	at	de	mener	kravene	i	SAK10	§	10-1	er	oppfylt	bortsett	fra	
organisasjonsplanen,	som	nå	er	vedlagt.	Det	vises	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	tømrerarbeid	og	montering	av	
trekonstruksjoner	i	tiltaksklasse	1.	

I	henhold	til	forskrift	26.	mars	2010	nr.	488	om	byggesak	før	1.1.2016	(heretter	SAK10)	§	11-1	
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skal	foretaket	i	søknad	om	sentral	godkjenning	for	ansvarsrett	«dokumentere	at	det	har	
samlede	kvalifikasjoner	som	er	tilpasset	det	omsøkte	godkjenningsområdet».	Videre	skal	det	
legges	vekt	på	«en	vurdering	av	om	foretakets	kvalifikasjoner	med	hensyn	til	utdanning	og	
praksis	fremstår	som	relevante	for	det	omsøkte	godkjenningsområdet»	og	foretakets	
«tilknytning	til	godkjenningsområdet»,	jf.	byggesaksforskriften	§	11-4	første	og	annet	ledd.		

	

Krav	til	styringssystem	

Foretak	som	søker	sentral	godkjenning	skal	ha	et	styringssystem	som	i	innhold	og	omfang	er	
tilpasset	foretaket,	jf.	SAK10	§	10-1.	Systemet	skal	ikke	være	mer	omfattende	enn	nødvendig	
og	inneholde	rutiner	som	sikrer	etterlevelse	av	krav	gitt	i	eller	med	hjemmel	i	plan	og	
bygningsloven.		

Foretaket	hadde	ved	søknad	om	sentral	godkjenning	sendt	inn	en	kopi	av	sitt	styringssystem.	
Direktoratet	har	derfor	gjort	en	vurdering	av	dette.	Det	anføres	av	foretaket	selv	at	dette	
systemet	oppfyller	kravene	i	SAK10	§	10-1.		

Direktoratet	vurderer	videre	at	foretakets	organisasjonsplan	er	tilstrekkelig,	jf.	SAK10	§	10-1	
første	ledd	bokstav	a.	Det	bemerkes	at	denne	ikke	ble	funnet	vedlagt	ved	klagen,	men	det	er	
gjennom	beskrivelsen	av	styringssystemet	og	daglig	leders	CV	synliggjort	hvilke	
kvalifikasjoner	som	finnes	i	foretaket.	For	små	foretak	er	også	kravene	til	organisasjonsplan	
noe	mindre	omfattende.	

Det	er	ikke	sendt	inn	rutine	for	styring	av	andre	foretak	som	foretaket	knytter	til	seg,	jf.	
SAK10	§	10-1	første	ledd	bokstav	b.	

	Foretaket	har	ikke	dokumentert	at	det	har	rutiner	for	å	kvalitetssikre	eget	arbeid,	eller	
rutiner	for	hvordan	det	ivaretar	ansvarlig	utførendes	ansvar,	jf.	SAK10	§	10-1	første	ledd	
bokstav	c.	Dette	vil	si	hvordan	foretaket	identifiserer,	ivaretar,	herunder	verifiserer,	og	
dokumenterer	oppfyllelse	av	relevante	krav	gitt	i	eller	med	hjemmel	i	plan-	og	bygningsloven	
som	gjelder	for	foretakets	godkjenningsområde,	jf.	§	1-2	bokstav	c,	for	å	sikre	at	alle	
relevante	krav	og	vilkår	oppfylles	i	tiltaket.	Det	er	sendt	inn	sjekklister/kontrollplaner	for	
utførelse,	men	disse	er	ikke	alene	tilstrekkelig	dokumentasjon	på	at	kravene	til	rutiner	er	
oppfylt.		

Foretaket	har	ikke	sendt	inn	rutine	for	hvordan	foretaket	ivaretar	de	plikter	og	oppgaver	som	
følger	av	foretakets	ansvar	og	funksjon,	jf.	kap.	12,	jf.	SAK10	§	10-1	første	ledd	bokstav	d.	

Foretaket	har	ikke	sendt	inn	rutine	for	å	sikre	at	foretaket	har	nødvendige	og	oppdaterte	
kunnskaper	om	krav	gitt	i	eller	med	hjemmel	i	plan-	og	bygningsloven	som	er	relevante	for	
foretakets	godkjenningsområde,	jf.	SAK10	§	10-1	første	ledd	bokstav	e.	

Rutine	for	å	identifisere,	behandle	og	lukke	avvik,	herunder	hindre	gjentagelse	av	avvik,	fra	
krav	gitt	i	eller	med	hjemmel	i	plan-	og	bygningsloven,	jf.	SAK10	§	10-1	første	ledd	bokstav	f	
er	sendt	inn,	og	direktoratet	har	intet	å	bemerke	for	denne.		

Rutine	for	å	ivareta	registrering,	versjonshåndtering,	videreformidling	og	oppbevaring	av	



	

Side	17	

dokumentasjon	som	viser	at	krav	gitt	i	eller	med	hjemmel	i	plan-	og	bygningsloven,	jf.	SAK10	
§	10-1	første	ledd	bokstav	g	er	sendt	inn	og	direktoratet	har	intet	å	bemerke	for	denne.	

Rutine	for	å	sikre	jevnlig	gjennomgang	av	styringssystemet	og	kvalitetssikring,	jf.	SAK10	§	10-
1	andre	ledd	er	ikke	sendt	inn.	

Foretaket	har	dermed	ikke	dokumentert	at	det	har	et	styringssystem	som	er	tilpasset	
foretaket	i	innhold	og	omfang.	Kravene	til	styringssystem	er	derfor	ikke	oppfylt,	jf.	SAK10	§§	
10-1	og	10-2.	

Krav	til	utdanning	

Utdanningskravet	for	ansvarlig	utførende	i	tiltaksklasse	1	er	fagprøve	som	svarer	til	
svenneprøve	hhv	fagprøve	og	minst	2	års	praksis,	jf.	SAK10	§	11-1	og	tilhørende	veiledning	
slik	denne	gir	uttrykk	for	den	sentrale	godkjenningsordningens	praksis	for	krav	til	
utdanningsnivå.	Foretaket	har	ikke	dokumentert	at	det	har	ansatte	med	en	slik	utdanning,	og	
oppfyller	dermed	ikke	kravet	til	nødvendig	formell	utdanning.	Langvarig	praksis	kan	heller	
ikke	kompensere	for	manglende	formell	utdanning	og	direktoratet	vil	derfor	ikke	gjøre	en	
nærmere	vurdering	av	foretakets	praksis	da	dette	ikke	vil	påvirke	utfallet	av	
klagebehandlingen.	

På	bakgrunn	av	det	ovenfor	nevnte	finner	direktoratet	at	Fjellstad	Hytteservice	Nils	Moen	
verken	i	søknaden	eller	i	klagesaksomgangen	har	dokumentert	at	det	har	tilstrekkelige	
kvalifikasjoner	til	å	få	sentral	godkjenning	for	godkjenningsområdet	utførelse	av	
tømrerarbeid	og	montering	av	trekonstruksjoner	i	tiltaksklasse	1.»	

	

	

	

Sak	32/16	 Klage	på	vedtak	om	avslag	på	søknad	om	fornyelse	av	sentral	godkjenning	
fra	Lerfald	og	Riksvold	AS	(godkjenningsnr.	2015/7681).		

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

Vedtak:	

Klagen	tas	ikke	til	følge.	

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

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

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

• Utførelse	av	grunnarbeider	og	landskapsutforming	i	tiltaksklasse	1	

• Utførelse	av	riving	og	miljøsanering	i	tiltaksklasse	1	

	

I	brev	datert	10.09.2015	ble	vedtak	av	08.09.2015	påklaget	ved	Ove	Riksvold.	Klagen	er	
rettidig,	jf.	forvaltningsloven	§	29.		

	

Bakgrunn	

Direktoratet	for	byggkvalitet	mottok	18.06.2015	søknad	om	fornyelse	av	sentral	godkjenning	
for	ansvarsrett.		

	

I	vedtak	datert	08.09.2015	avslo	direktoratet	delvis	søknaden.	Følgende	
godkjenningsområder	ble	innvilget:		

• Prosjektering	av	utearealer	og	landskapsutforming	i	tiltaksklasse	1	

• Utførelse	av	plasstøpte	betongkonstruksjoner	i	tiltaksklasse	1	

	

Følgende	godkjenningsområder	ble	ikke	innvilget:		

• Utførelse	av	grunnarbeid	og	landskapsutforming	i	tiltaksklasse	1	

• Utførelse	av	riving	og	miljøsanering	i	tiltaksklasse	1	

	

Avslagene	ble	begrunnet	med	at	foretaket	ikke	hadde	dokumentert	nødvendig	relevant	
utdanning,	jf.	forskrift	26.	mars	2010	nr.	488	om	byggesak	før	1.1.2016	(byggesaksforskriften,	
heretter	SAK10)	§§	11-1	første	ledd	og	11-4.	Relevant	utdanning	for	disse	
godkjenningsområdene	vil	for	eksempel	være	fagbrev	som	anleggsmaskinfører.	Foretaket	
hadde	dermed	ikke	dokumentert	at	det	samlet	har	kvalifikasjoner	tilpasset	
godkjenningsområdene,	jf.	SAK10	§	11-1.	

	
Generelle	opplysninger	om	foretaket		

Lerfald	og	Riksvold	AS	fikk	sentral	godkjenning	første	gang	05.10.2012.	I	perioden	05.10.2012	
–	07.09.2015	hadde	foretaket	sentral	godkjenning	for	godkjenningsområdene	prosjektering	
av	utearealer	og	landskapsutforming	i	tiltaksklasse	1,	utførelse	av	grunnarbeider	i	
tiltaksklasse	1,	utførelse	av	plasstøpte	betongkonstruksjoner	i	tiltaksklasse	1	og	utførelse	av	
riving	og	miljøsanering	i	tiltaksklasse	1.	

Foretaket	har	6	ansatte	og	ligger	i	Verdal.	Ove	Riksvold	er	daglig	leder.	Han	har	teknisk	
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fagskole	med	linjefag	sveiseteknikk	fra	1989,	samt	høgskolekandidat	i	ingeniørfag	–	
konstruksjonsteknikk	fra	2006.	Foretaket	har	i	følge	organisasjonsplanen	også	en	ansatt	med	
fagbrev	som	mekaniker	og	en	med	fagbrev	innen	betong	med	henholdsvis	15	og	13	års	
praksis.		

Foretaket	driver	i	følge	Enhetsregisteret	med	formålet	«Bygge-,	vaktmester-	og	
entreprenørvirksomhet	og	hva	dermed	står	i	forbindelse,	herunder	å	delta	i	andre	selskap	og	
virksomheter.».	Dette	fremgår	også	av	foretakets	hjemmeside.	

	

Saksgang			

18.06.2015:	Søknad	

31.07.2015:	Foreløpig	svar	til	foretak	med	anmodning	om	ytterligere	opplysninger	

03.08.2015:	Mottar	tilleggsdokumentasjon	fra	foretaket	

08.09.2015:	Vedtak	om	sentral	godkjenning	(delvis	avslag)	

10.09.2015:	Klage	på	avslag	arkivert	hos	direktoratet	

	

Foretakets	anførsler	

Foretaket	skriver	i	sin	klage	at	de	vil	klage	på	vedtaket	med	den	begrunnelsen	at	de	har	hatt	
denne	godkjenningen	i	3	år	og	har	absolutt	ingen	avvik	på	sin	utførelse	i	faget.	De	har	hatt	
stor	aktivitet	og	levert	innen	tidsfrister,	med	riktig	kvalitet	og	ingen	alvorlige	hendelser	innen	
HMS.	De	har	god	kunnskap	opparbeidet	gjennom	mange	år	og	det	var	grunnen	til	at	de	fikk	
denne	godkjenningen	i	2012.		

	
De	skriver	videre	at	deres	maskinførere	har	mange	ganger	den	kunnskapen	direktoratet	
etterspør	i	form	av	fagbrev	som	anleggsmaskinfører,	men	at	de	tar	våre	signaler	om	formell	
utdannelse.	I	den	forbindelse	er	Arild	Riksvold	allerede	oppmeldt	til	teorikurs,	eksamen	og	
fagprøve.	Dette	vil	bli	gjennomført	i	juni	2016.	Det	anføres	at	dersom	foretaket	hadde	fått	
varsel	om	at	kravene	ville	bli	høyere	i	2015,	så	ville	de	gjort	dette	på	forhånd.	De	kan	ikke	se	
å	ha	mottatt	et	slikt	varsel.		

	

De	ber	derfor	om	1	års	forlengelse	av	sin	sentrale	godkjenning,	slik	at	de	har	mulighet	til	å	
skaffe	seg	fagbrevet.	Dette	med	grunnlag	i	deres	eksisterende	kompetanse	og	at	de	allerede	
har	meldt	opp	en	kandidat	og	vil	inneha	fagbrevet	innen	1	år.	Det	minnes	også	om	at	daglig	
leder	har	teknisk	fagskole,	ingeniørutdannelse	og	således	besitter	en	god	del	teoretisk	
kompetanse.	Det	vises	til	klagen.		

	

Vurdering		
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Direktoratet	har	vurdert	klagen	og	funnet	at	den	ikke	kan	føre	frem	hva	gjelder	sentral	
godkjenning	for	godkjenningsområdene	utførelse	av	grunnarbeid	og	landskapsutforming	i	
tiltaksklasse	1	og	utførelse	av	riving	og	miljøsanering	i	tiltaksklasse	1.	

I	henhold	til	SAK10	§	11-1	skal	foretaket	i	søknad	om	sentral	godkjenning	for	ansvarsrett	
«dokumentere	at	det	har	samlede	kvalifikasjoner	som	er	tilpasset	det	omsøkte	
godkjenningsområdet».	Videre	skal	det	legges	vekt	på	«en	vurdering	av	om	foretakets	
kvalifikasjoner	med	hensyn	til	utdanning	og	praksis	fremstår	som	relevante	for	det	omsøkte	
godkjenningsområdet»	og	foretakets	«tilknytning	til	godkjenningsområdet»,	jf.	
byggesaksforskriften	§	11-4	første	og	annet	ledd.		

	

Utførelse	av	grunnarbeid	og	landskapsutforming	i	tiltaksklasse	1	og	utførelse	av	riving	og	
miljøsanering	i	tiltaksklasse	1	

	

Krav	til	utdanning	

Utdanningskravet	for	foretak	som	søker	sentral	godkjenning	som	ansvarlig	utførende	i	
tiltaksklasse	1	er	fagopplæring	som	svarer	til	fagprøve	hhv	svenneprøve	og	minst	2	års	
praksis,	jf.	SAK10	§	11-1	med	tilhørende	veiledning	slik	denne	gir	uttrykk	for	den	sentrale	
godkjenningsordningens	praksis	for	krav	til	utdanningsnivå.	Utdanningen	skal	også	være	
relevant	for	godkjenningsområdet	det	søkes	om,	jf.	SAK10	§	11-4.	Relevant	fagutdanning	for	
disse	godkjenningsområdene	vil	være	fagbrev	som	anleggsmaskinfører.		

Foretaket	disponerer	i	følge	sin	organisasjonsplan	ikke	personell	med	en	slik	utdannelse.	Arve	
Bogan	har	fagbrev	som	mekaniker	og	Jan	Erik	Kulsli	har	fagbrev	i	betongfaget.	Direktoratet	
vurderer	ikke	disse	fagbrevene	til	å	være	relevante	for	utførelse	av	grunnarbeid	og	
landskapsutforming,	samt	utførelse	av	riving	og	miljøsanering	i	tiltaksklasse	1.		

Ove	Riksvold	er	i	organisasjonsplanen	oppgitt	å	ha	utdannelse	som	maskiningeniør/teknisk	
fagskole	med	15	års	erfaring.	I	søknaden	er	det	vedlagt	vitnemål	fra	teknisk	fagskole	med	
linjefag	sveiseteknikk,	samt	et	vitnemål	fra	Høgskolen	i	Nord-Trøndelag	som	
høgskolekandidat	i	ingeniørfag	innen	konstruksjonsteknikk.	Direktoratet	vurderer	heller	ikke	
denne	utdannelsen	å	være	tilstrekkelig	relevant	for	godkjenningsområdene,	jf.	SAK10	§	11-4.	

Fordi	foretaket	ikke	har	dokumentert	nødvendig	relevant	utdannelse	har	ikke	direktoratet	
gjort	noen	vurdering	av	foretakets	praksis	da	dette	ikke	ville	hatt	noen	innvirkning	på	
resultatet	av	klagebehandlingen.	

Foretaket	anfører	at	de	har	meldt	opp	en	av	sine	ansatte	til	fagprøven	i	
anleggsmaskinførerfaget.	De	anfører	også	at	de	ikke	har	mottatt	noe	varsel	om	at	kravene	
ville	bli	høyere	i	2015.		

Til	dette	vil	direktoratet	bemerke	at	sentral	godkjenning	kun	skal	gis	til	kvalifiserte	foretak,	jf.	
plan-	og	bygningsloven	§	22-1	andre	ledd,	slik	denne	lød	før	01.01.2016.	Dette	innebærer	at	
foretak	som	søker	sentral	godkjenning	skal	ha	tilstrekkelig	kvalifikasjoner	i	form	av	utdanning	
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og	praksis,	herunder	nødvendig	relevant	utdanning.	Den	sentrale	godkjenningsordningen	må	
forholde	seg	til	byggesaksforskriften	ved	behandling	av	søknader	og	fornyelse	av	sentral	
godkjenning	skjer	dersom	foretaket	kan	dokumentere	at	det	fortsatt	oppfyller	kravene	i	
byggesaksforskriftens	kapittel	9,	10	og	11,	jf.	SAK10	§§	9-1	første	ledd	og	13-4	tredje	ledd.	
Det	er	således	ingen	automatikk	i	at	et	foretak	får	fornyet	sin	sentrale	godkjenning.	

Sentral	godkjenning	gis	for	tre	år	av	gangen,	jf.	SAK10	§	13-4	første	ledd.	Direktoratet	har	
ikke	mulighet	til	å	forlenge	foretakenes	sentrale	godkjenning	utover	denne	perioden.	
Foretaket	kan	søke	om	sentral	godkjenning	på	nytt	når	de	har	tatt	fagbrev.	

Det	bemerkes	også	at	praktiseringen	av	regelverket	har	blitt	noe	strengere	de	siste	årene	
som	følge	av	bygningsmyndighetens	ønske	om	dette,	jf.	Ot.	prop.	nr.	45	(2007-2008)	side	
130.	Foretaket	som	tidligere	har	hatt	sentral	godkjenning	kan	derfor	oppleve	å	ikke	få	fornyet	
denne.		

Direktoratet	vil	også	bemerke	at	foretaket	har	fått	innvilget	prosjektering	av	utearealer	og	
landskapsutforming	i	tiltaksklasse	1.	For	dette	området	har	heller	ikke	foretaket	i	
utgangspunktet	relevant	utdanning,	da	dette	vil	være	teknisk	fagskole	bygg/anlegg	eller	
mesterbrev	som	tømrer.	Foretaket	har	dokumentert	at	det	har	ansatte	med	sveiseteknisk	
fagskole	og	vitnemål	som	høgskolekandidat	innen	konstruksjonsteknikk.		

Det	kan	derfor	se	ut	som	om	foretaket	har	fått	dette	godkjenningsområdet	på	noe	sviktende	
grunnlag,	da	tilstrekkelig	relevant	utdanning	ikke	var	tilstede	i	foretaket	på	
søknadstidspunktet.	Selv	om	foretaket	får	ansatte	med	fagbrev	som	anleggsmaskinfører,	vil	
ikke	dette	være	tilstrekkelig	relevant	utdanning	for	godkjenningsområdet.	Foretaket	kan	
derfor	ikke	påregne	å	få	fornyet	dette	godkjenningsområdet	ved	en	eventuell	senere	
fornyelse.	

På	bakgrunn	av	det	ovenfor	nevnte	finner	direktoratet	at	Lerfald	og	Riksvold	AS	verken	i	
søknaden	eller	i	klagesaksomgangen	har	dokumentert	at	det	har	tilstrekkelige	kvalifikasjoner	
til	å	få	sentral	godkjenning	for	godkjenningsområdene	utførelse	av	grunnarbeid	og	
landskapsutforming	i	tiltaksklasse	1	og	utførelse	av	riving	og	miljøsanering	i	tiltaksklasse	1.»	

	

	

	

Sak	33/16	 Klage	på	vedtak	om	avslag	på	søknad	om	fornyelse	av	sentral	godkjenning	
fra	Effektiv	Energi	AS	(godkjenningsnr.	2015/8053).		

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

Vedtak:	
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Klagen	tas	ikke	til	følge.	

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

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

«Klagen	gjelder		
Klagen	gjelder	avslag	på	søknad	av	06.08.2015,	ref:15/6565	vedrørende	sentral	godkjenning	
for	følgende	godkjenningsområde:	

• PRO:	Brannalarm,	nødlys	og	ledesystem	i	tiltaksklasse	2		

I	brev	mottatt	24.09.2015	ble	vedtaket	påklaget	ved	Kristopher	Modal.	Klagen	er	rettidig,	jf.	
forvaltningsloven	§	29.	

	

Bakgrunn	
Direktoratet	for	byggkvalitet	mottok	06.08.2015	søknad	om	fornyelse	av	sentral	godkjenning	
for	ansvarsrett.	I	vedtak	datert	11.09.2015	innvilget	direktoratet	følgende	
godkjenningsområder:	

• PRO:	Brannalarm,	nødlys	og	ledesystem	i	tiltaksklasse	1		

Følgende	godkjenningsområder	ble	i	samme	vedtak	ikke	innvilget:	

• PRO:	Brannalarm,	nødlys	og	ledesystem	i	tiltaksklasse	2		

Avslaget	ble	begrunnet	med	at	foretaket	ikke	hadde	dokumentert	nødvendig	utdanningsnivå,	
og	dermed	ikke	dokumentert	å	ha	samlede	kvalifikasjoner	som	var	tilpasset	
godkjenningsområdet	det	var	søkt	om,	jf.	forskrift	26.	mars	2010	nr.	488	om	byggesak	før	
01.01.2016	(byggesaksforskriften,	heretter	SAK10)	§§11-1	og	13-5	med	tilhørende	veiledning.	

	

Generelle	opplysninger	om	foretaket		
Effektiv	Energi	AS	ble	registrert	i	enhetsregisteret	09.02.2013.	Det	har	sin	virksomhet/næring	
innen;	Rådgivning,	utarbeiding	av	enøkanalyser	og	prosjektledelse	i	tilknytning	til	
energieffektivisering,	samt	prosjektering	og	levering	av	SRO-	(styring,	regulering,	overvåking)	
systemer.	Foretaket	er	registrert	som	privat	aksjeselskap,	med	A.S.Foss	som	daglig	leder.	Det	
er	i	søknaden	vist	til	2	ansatte	med	mesterbrev/teknisk	fagskole	linje	for	elkraft/EKOM,	med	
4	års	praksis.	

	

Saksgang	
06.08.2015	 Søknad	om	sentral	godkjenning	–	sak	15/6565	
10.09.2015		 Foreløpig	svarbrev	
11.09.2015		 Tilleggsinfo	mottatt	
11.09.2015		 Vedtak	–	delvis	innvilgelse	
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24.09.2015		 Mottat	klage	på	vedtak	–	sak	15/8053	

	

Foretakets	anførsler	
I	brev	av	24.09.2015	påklages	vedtaket,	med	grunnlag	i	at	de	innehar	tilstrekkelig	
kompetanse	for	det	påklagede	området.	Utdannelse	som	innehas	av	de	ansatte	påstås	meget	
godt	egnet	–	og	i	noen	tilfeller	bedre	egnet	enn	en	del	høyskoleutdanninger.	De	påpeker	også	
den	betydelige	kompetansen	som	ligger	i	alle	de	referanseprosjektene	som	er	vedlagt	
søknaden,	og	ytterligere	tiltak	nevnt	i	CV	innenfor	brannalarm,	nødlys	og	ledesystem.	De	
anfører	videre	at	innvilget	tiltaksklasse	1	vil	utelukke	oppdrag	innenfor	dette	fagområdet	da	
denne	tiltaksklassen	i	praksis	ikke	er	i	bruk	innen	dette	fagområdet.	De	vises	for	øvrig	til	
innsendt	klage.		

	

Vurdering		
Direktoratet	har	ikke	mottatt	ytterligere	informasjon	i	klagen	som	gir	grunn	for	endring	av	
avgjørelse	i	vedtak	av	06.01.2015,	og	har	således	ikke	funnet	at	klagen	kan	føre	frem	hva	
gjelder	sentral	godkjenning	for	det	påklagede	godkjenningsområdet.	

Ifølge	byggesaksforskriften	§	11-1	skal	foretaket	i	søknad	om	sentral	godkjenning	for	
ansvarsrett	”dokumentere	at	det	har	samlede	kvalifikasjoner	som	er	tilpasset	det	omsøkte	
godkjenningsområdet”.	Videre	skal	det	legges	vekt	på	”en	vurdering	av	om	foretakets	
kvalifikasjoner	med	hensyn	til	utdanning	og	praksis	fremstår	som	relevante	for	det	omsøkte	
godkjenningsområdet”	og	foretakets	”tilknytning	til	godkjenningsområdet”,	jf.	SAK10	§	11-4	
første	og	annet	ledd	med	tilhørende	veiledning	og	SAK10	§	11-3	om	kravet	til	dokumentasjon	
av	praksis.	

Videre	innebærer	dette	at	foretaket	må	dokumentere	at	det	behersker	godkjenningsområdets	
faglige	innhold	slik	dette	er	beskrevet	i	veiledningen	til	det	aktuelle	godkjenningsområdet	i	
SAK10	§	13-5,	det	vises	også	til	beskrivelsen	av	de	ulike	ansvarsområdene		i	SAK10	kap.	12.	I	
tillegg	kommer	gjeldende	forvaltningspraksis	og	departementets	presiseringer.	

For	å	kunne	innvilges	sentral	godkjenning,	må	foretaket	oppfylle	de	kravene	som	til	enhver	tid	
stilles	i	SAK	10	del	3,	jf.	plan-	og	bygningsloven.	

For	øvrig	vises	til	generell	orientering	om	grunnleggende	vilkår	for	å	kunne	innvilges	sentral	
godkjenning	som	finnes	på	våre	hjemmesider.	

	

Prosjektering	av	brannalarm,	nødlys	og	ledesystem	i	tiltaksklasse	2		

Krav	til	utdanning	

Kvalifikasjonskravene	fremgår	av	SAK10	§	11-1	og	veiledningen	til	denne.	For	dette	
godkjennningsområdet	i	tkl.2,	er	utdanningskravet	relevant	utdanning	som	svarer	til	kravet	
for	ingeniør/bachelor	og	6	års	praksis	innen	det	aktuelle	godkjenningsområdet.	
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Foretaket	har	ikke	vist	til	personell	med	slik	utdanning	eller	praksis.	I	søknaden	er	det	
referert	til	to	personer	med	utdanning	på	fagskolenivå.	Utdanningskravet	er	med	det	ikke	
oppfylt.	

	

Krav	til	praksis	

Godkjenningsområdet	innebærer	prosjektering	av	nødvendige	ytelser	for	produkter	og	
komponenter,	bla.	på	bakgrunn	av	brannkonsept	og	branntegninger.	I	tiltaksklasse	2	
omfatter	godkjenningsområdet	ansvar	for	komplett	prosjektering	av	tiltak	i	mellomstore	
bygninger	i	RKL	1-4	som	er	i	BKL	2	og	mellomstore	bygninger	i	RKL	5	og	6	som	er	i	brannklasse	
1,	jf.	SAK10	§	13-5	andre	ledd	bokstav	o	og	tilhørende	veiledning.	

	
Det	vises	til	flere	referanseprosjekter	innenfor	tiltaksklasse	2,	jf.SAK10	§13-5	andre	ledd	
bokstav	o.2.	Samtlige	er	angitt	å	være	i	tilknytning	til	tidligere	arbeidsforhold	for	ansatt	
Kristopher	Modal,	og	er	fra	2011	og	frem	til	i	dag.	Det	er	i	søknaden	angitt	at	begge	ansatte	
har	ca.4	års	praksis.	Som	nevnt	tidligere	er	kravet	6	års	praksis	for	prosjektering	i	tiltaksklasse	
2.		Praksiskravet	er	med	det	ikke	oppfylt.	
	
Etter	vår	vurdering	har	ikke	Effektiv	Energi	AS	verken	i	søknaden	eller	i	klagesaksomgangen	
sannsynliggjort	eller	dokumentert	at	det	samlet	innehar	tilstrekkelige	kvalifikasjoner	for	å	få	
innvilget	godkjenningsområdet	det	her	er	søkt	om,	jf.	SAK10	§	11-1.»	

		

	

	

	

Sak	34/16	 Klage	på	vedtak	om	avslag	på	søknad	om	sentral	godkjenning	fra	Røyset	
Maskin	AS	(godkjenningsnr.	2015/9074).	

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

Vedtak:	

Klagen	tas	ikke	til	følge.	

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

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

Klagen	gjelder	avslag	på	søknad	av	04.09.2015,	ref:15/7450	vedrørende	søknad	om	sentral	
godkjenning	for	følgende	godkjenningsområder:	
	

• UTF	–		Overordnet	ansvar	for	utførelse,	tkl.	2		
	

I	brev	av	22.10.2015	ble	vedtak	av	19.10.2015	påklaget	av	foretaket.	Klagen	er	rettidig,	jf.	
forvaltningsloven	(fvl.)	§29.	
	
Bakgrunn	

Direktoratet	for	byggkvalitet	mottok	søknad	om	sentral	godkjenning	for	ansvarsrett.	Denne	
ble	i	vedtak	datert	19.10.2015	delvis	avslått	på	bakgrunn	av	at	foretaket	ikke	viste	til	
referanseprosjekter	som	i	tilstrekkelig	grad	dekket	det	godkjenningsområdet	foretaket	hadde	
søkt	om,	jf.	forskrift	26.	mars	2010	nr.	488	om	byggesak	før	01.01.2016	
(byggesaksforskriften,	heretter	SAK10)	§§11-1	og	13-5	med	tilhørende	veiledning.	

Følgende	godkjenningsområder	ble	i	vedtak	av	19.10.2015	innvilget:	

• UTF	–		Grunnarbeid	og	landskapsutforming,	tkl.	2		
	

	

Generelle	opplysninger	om	foretaket		

Røyset	Maskin	AS	ble	registrert	i	enhetsregisteret	18.03.2013.	Angitt	virksomhet;	
entreprenørvirksomhet	og	handel	med	naturstein	og	skifer.	Daglig	leder	er	Henrik	Røyseth	
som	i	organisasjonsplanen	leder	foretakets	entreprenørvirksomhet,	og	har	to	
underavdelinger	med	sandtak	og	steinbrudd.	De	har	i	entreprenørvirksomheten	oppgitt	å	ha	
35	ansatte,	hvor	organisasjonsplanen	bl.a.	viser	9	personer	med	fagbrev	som	maskinførere,	
to	med	fagbrev	som	skytebas	og	en	anleggstekniker/landmåler.	

	

Saksgang	

04.09.2015	 Søknad	om	fornyelse	av	sentral	godkjenning	-	sak.	15/7450	
16.10.2015		 Foreløpig	svar	på	søknad	
16.10.2015	 Mottatt	ny	revisjonserklæring	
19.10.2015	 Vedtak	–	delvis	innvilget	
22.10.2015		 Klage	på	vedtak	–	brev	av	22.10.2015	
	
	
Foretakets	anførsler	

I	brev	av	22.10.2015	påklages	vedtaket,	hvor	det	vises	til	at	påklaget	godkjenningsområde	
tidligere	er	innehatt	på	samme	foretak	–	men	med	annet	organisasjonsnummer.	Foretaket	
har	kjøpt	opp/fusjonert	med	annet	foretak,	og	fremlegger	at	”organisasjonen	og	
kompetansen	er	den	samme(eller	høyere)”.	De	har	i	klagen	bedt	om	at	tidligere	godkjenning	i	
tiltaksklasse	1	videreføres	(Org.nr:	974536870),	til	nytt	org.nr:	911715732.		
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Vurdering		

Direktoratet	har	ikke	mottatt	ytterligere	informasjon	i	klagen	som	gir	grunn	for	endring	av	
avgjørelse	i	vedtak	av	19.10.2015,	og	finner	ikke	at	den	kan	føre	frem	for	det	påklagede	
godkjenningsområdet.	

Ifølge	byggesaksforskriften	§	11-1	skal	foretaket	i	søknad	om	sentral	godkjenning	for	
ansvarsrett	”dokumentere	at	det	har	samlede	kvalifikasjoner	som	er	tilpasset	det	omsøkte	
godkjenningsområdet”.	Videre	skal	det	legges	vekt	på	”en	vurdering	av	om	foretakets	
kvalifikasjoner	med	hensyn	til	utdanning	og	praksis	fremstår	som	relevante	for	det	omsøkte	
godkjenningsområdet”	og	foretakets	”tilknytning	til	godkjenningsområdet”,	jf.	SAK10	§	11-4	
første	og	annet	ledd	med	tilhørende	veiledning	og	SAK10	§	11-3	om	kravet	til	dokumentasjon	
av	praksis.	

Videre	innebærer	dette	at	foretaket	må	dokumentere	at	det	behersker	godkjenningsområdets	
faglige	innhold	slik	dette	er	beskrevet	i	veiledningen	til	det	aktuelle	godkjenningsområdet	i	
SAK10	§	13-5.	Jf.	også	beskrivelsen	av	de	ulike	ansvarsområdene	i	SAK10	kap.	12.	I	tillegg	
kommer	gjeldende	forvaltningspraksis	og	departementets	presiseringer.	

Sentral	godkjenning	skal	ihht.	pbl	§	22-1,1.	ledd	kun	gis	til	foretak	som	er	kvalifisert,	det	vil	si	
de	som	oppfyller	kravene	i	pbl	og	byggesaksforskriften	på	søknadstidspunktet.	Foretak	skal	
oppfylle	de	kravene	som	til	enhver	tid	stilles	i	SAK10	del	3,	jf.	plan-	og	bygningsloven.	Videre	er	
det	i	SAK10	kap.	9	stillet	kvalifikasjonskrav	til	foretak	som	søker	om	sentral	godkjenning	og	
erklærer	ansvarsrett	,	jf.	pbl.	kap.22	og	23.	Kravene	retter	seg	mot	foretakets	organisasjon,	
kvalitetssikring	for	ivaretakelse	av	plan-	og	bygningslovgivningen	og	de	samlede	kvalifikasjoner	
i	foretaket.	Det	er	foretaket	selv	som	har	ansvaret	for	å	dokumentere	at	det	oppfyller	kravene,	
jf.	SAK10	§	13-2.		

			

Overordnet	ansvar	for	utførelse,	tkl.	2		

Krav	til	utdanning	

Kvalifikasjonskravene	fremgår	av	SAK10	§	11-1	og	veiledningen	til	denne.	For	overordnet	
ansvar	for	utførelse	i	tiltaksklasse	2	er	utdanningskravet	relevant	utdanning	som	svarer	til	
kravet	for	mesterbrev/teknisk	fagskole	og	3	års	praksis	innen	det	aktuelle	
godkjenningsområdet.		

Foretaket	har	i	brev	av	04.09.2015	beskrevet	at	det	i	dag	er	tre	ansatte	med	slik	utdanning	og	
praksis.		Utdanningskravet	er	med	det	oppfylt.	

	

Krav	til	praksis/referanseprosjekt	

Godkjenningsområdet	overordnet	ansvar	for	utførelse	omfatter	offentligrettslig	ansvar	for	
komplett	utførelse	av	alle	relevante	fagområder	som	inngår	i	et	tiltak,	med	koordinering	av	
eventuelle	underentreprenører	og	ansvar	for	grensesnitt.	Ved	at	foretaket	påtar	seg	
ansvarsrett	for	underleverandører	vil	“hovedansvarlig”	også	hefte	fullt	ut	for	feil,	mangler	og	
ulovligheter	som	gjøres	av	underleverandøren.	Der	underleverandører	benyttes	skal	disse	
oppfylle	system-	og	kvalifikasjonskrav	som	følger	av	SAK10	kap.10	og	11.	
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Plassering	i	tiltaksklasse	vil	avhenge	av	antall	fagområder	som	skal	utføres	og	det	
koordineringsbehovet	disse	utløser,	samt	antall	grensesnitt.	Tiltaksklasse	2	omfatter	ansvar	for	
komplett	utførelse	av	tiltak	med	middels	vanskelighetsgrad,	hvor	alle	vesentlige	oppgaver	
ligger	i	tiltaksklasse	2,	jf.	SAK10	§	13-5	tredje	ledd	bokstav	a	og	tilhørende	veiledning.		

I	søknaden	har	foretaket	vist	til	ett	referanseprosjekt	for	dette	godkjenningsområdet.	Dette	
gjelder	utvidelse	av	industriområde	med	sprengning,	fylling	og	plastring	i	sjø.	Det	vises	videre	
til	detaljert	beskrivelse	i	vedlagt	egenoppgave,	hvor	det	ikke	beskrives	bruk	av	
underentreprenører.	Vi	kan	således	ikke	se	at	det	foreligger	dokumentasjon	hvor	det	går	frem	
at	foretaket	styrer	eller	har	påtatt	seg	ansvar	for	eventuelle	underleverandører	
(underentreprenører)	uten	egen	ansvarsrett.	Oppgaver	som	er	beskrevet	gir	uttrykk	for	at	det	
er	utført	av	foretakets	egne	ressurser,	og	faller	inn	under	godkjenningsområdet	grunnarbeid	
og	landskapsutforming.		

Det	er	i	søknad	og	klage	vist	til	tidligere	godkjenning	på	org.nr.	974536870,	og	som	i	
søknadsbehandlingen	er	tilhørende	referanseprosjekter	som	også	er	vurdert	i	klageomgangen.	
Beskrivelsen	er	gitt	på	samme	måte,	med	3	referanseprosjekter	vedrørende	grunn	og	
terrengarbeider	vedlagt	som	egenoppgave.	Vi	finner	her	beskrevet	grunn-	og	terrengarbeider	i	
tkl.2,	men	det	fremgår	ikke	bruk/styring	av	andre	foretak	på	egen	ansvarsrett.		

Direktoratet	for	byggkvalitet	behandler	innkomne	søknader	på	samme	måte	om	det	er	en	ny	
søknad	eller	en	fornyelse/endring.	I	tilfeller	hvor	det	søkes	på	nytt	organisasjonsnummer,	er	
dette	å	anse	som	et	nytt	foretak.	Søknaden	skal	vedlegges	dokumentasjon	som	viser	at	
kravene	er	oppfylt,	jf.	SAK10	kap.	9,	10	,	11.		Og	skal	inneholde	tilstrekkelige	opplysninger	til	at	
Direktoratet	for	byggkvalitet	kan	behandle	søknaden	og	fatte	vedtak,	jf.	SAK10	§	13-2	med	
veiledning.		

Vi	kan	ikke	ut	fra	tilsendte	dokumenter	i	søknaden	eller	klagen	finne	at	Røyseth	Maskin	AS	har	
tilstrekkelig	praksis	med	et	overordnet	ansvar.	De	har	dermed	ikke	dokumentert	å	ha	samlede	
kvalifikasjoner	for	det	påklagede	godkjenningsområdet	i	tiltaksklasse	2,	eller	en	lavere	
tiltaksklasse,	jf.	SAK10	§	11-1.»		

			

	
	

	

Sak	35/16	 Klage	på	vedtak	om	avslag	på	søknad	om	fornyelse	av	sentral	godkjenning	
fra	Edvardsson	Entreprenør	Bygg	AS	(godkjenningsnr.	2015/9137).		

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

	

Vedtak:	
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Klagen	tas	ikke	til	følge.	

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

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

«Klagen	gjelder		
Klagen	gjelder	avslag	på	søknad	av	19.08.2015,	ref:15/6898	vedrørende	fornyelse	av	sentral	
godkjenning	for	følgende	godkjenningsområder:	

• UTF	–	Tømrerarbeid	og	montering	av	trekonstruksjoner,	tkl.2			
• UTF	–	Arbeid	på	bevaringsverdige	byggverk,	tkl.2	

Den	26.10.2015	ble	vedtak	av	28.09.2015	påklaget	av	foretaket.	Klagen	er	ikke	rettidig,	jf.	
forvaltningsloven	(fvl.)	§29.	Direktoratet	for	byggkvalitet	finner	det	allikevel	rimelig	at	klagen	
blir	prøvd,	jf.	fvl.	§31.	

	

Bakgrunn	
Direktoratet	for	byggkvalitet	mottok	19.08.2015	søknad	om	fornyelse	av	sentral	godkjenning	
for	ansvarsrett.	I	vedtak	datert	28.09.2015	avslo	direktoratet	følgende	godkjenningsområder:	

• UTF	–	Tømrerarbeid	og	montering	av	trekonstruksjoner,	tkl.2			
• UTF	–	Arbeid	på	bevaringsverdige	byggverk,	tkl.2	

Det	ble	i	foreløpig	svarbrev	av	22.09.2015	etterspurt	revidert	organisasjonsplan	og	
dokumentasjon	på	foretakets	fagkompetanse.	Det	ble	av	foretaket	kun	innsendt	ny	
organisasjonsplan	som	ikke	er	i	samsvar	med	det	som	ble	etterspurt,	jf.	forskrift	26.	mars	
2010	nr.	488	om	byggesak	før	01.01.2016	(byggesaksforskriften,	heretter	SAK10)	§	10-1	
første	ledd.	Nødvendig	relevant	utdanning	for	godkjenningsområdene	var	således	ikke	
dokumentert.	Avslaget	ble	begrunnet	med	at	foretaket	ikke	hadde	dokumentert	å	ha	
samlede	kvalifikasjoner	som	var	tilpasset	godkjenningsområdene	det	var	søkt	om,	jf.	SAK10	§	
11-1.	

	

Generelle	opplysninger	om	foretaket		
Edvardsson	Entreprenør	Bygg	AS	ble	registrert	i	enhetsregisteret	07.03.2002.	Det	har	sin	
virksomhet/næring	innen	bygg	og	entreprenørviksomhet.	Foretaket	er	registrert	som	privat	
aksjeselskap,	med	Bo	Gunnar	Krall	som	daglig	leder	og	25	ansatte.	De	viser	til	2	ansatte	med	
ingeniør	utdannelse	og	10	ansatte	med	fagbrev,	med	erfaring	fra	5-26	år.	De	har	hatt	sentral	
godkjenning	siden	05/2006.	Med	KUT:bygg,	tkl.1	i	perioden	2009-12,	og	de	to	påkladede	
områder	i	2012-15.	

	

Saksgang	
19.08.2015	 Søknad	om	fornyelse	av	sentral	godkjenning	-	sak.	15/6898.	
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22.09.2015		 Foreløpig	svarbrev	
28.09.2015		 Tilleggsinfo	mottatt	
28.09.2015		 Vedtak	
26.10.2015		 Mottat	klage	på	vedtak	

	

	

Foretakets	anførsler	
I	klage	mottatt	26.10.2016	vedlegges	samme	organisasjonsplan,	og	oversikt	over	foretakets	
fagkompetanse	beskrevet	i	tidligere	punkt.	Det	er	også	kopier	av	vitnemål	vedlagt	på	svensk	
og	utenlandsk	språk	–	antatt	litauisk.	Samtidig	gir	de	opplysninger	om	to	pågående	
prosjekter,	og	det	gis	mulighet	for	at	ytterligere	informasjon	kan	fremlegges	på	forespørsel.	
Det	ønskes	sekundært	innvilget	godkjenninger	i	tkl.1.		

	

Vurdering		
Direktoratet	har	ikke	mottatt	ytterligere	informasjon	i	klagen	som	gir	grunn	for	endring	av	
avgjørelse	i	vedtak	av	28.09.2015.,	og	således	ikke	funnet	at	klagen	kan	føre	frem	hva	gjelder	
sentral	godkjenning	for	de	påklagede	godkjenningsområdene.	

Ifølge	byggesaksforskriften	§	11-1	skal	foretaket	i	søknad	om	sentral	godkjenning	for	
ansvarsrett	”dokumentere	at	det	har	samlede	kvalifikasjoner	som	er	tilpasset	det	omsøkte	
godkjenningsområdet”.	Det	skal	også	legges	vekt	på	”en	vurdering	av	om	foretakets	
kvalifikasjoner	med	hensyn	til	utdanning	og	praksis	fremstår	som	relevante	for	det	omsøkte	
godkjenningsområdet”	og	foretakets	”tilknytning	til	godkjenningsområdet”,	jf.	SAK10	§	11-4	
første	og	annet	ledd	med	tilhørende	veiledning	og	SAK10	§	11-3	om	kravet	til	dokumentasjon	
av	praksis.	

Videre	innebærer	dette	at	foretaket	må	dokumentere	at	det	behersker	godkjenningsområdets	
faglige	innhold	slik	dette	er	beskrevet	i	veiledningen	til	det	aktuelle	godkjenningsområdet	i	
SAK10	§	13-5,	jf.	også	beskrivelsen	av	de	ulike	ansvarsområdene		i	SAK10	kap.	12.		

Vi	vil	også	minne	om	at	søknaden	og	vedleggene	skal	være	på	norsk,	svensk	eller	dansk,	med	
informasjon	om	fag	og	lengde	på	utdannelse	skal	vedlegges	søknaden,	eller	vedlagt	en	
oversettelse	av	dokumentasjon	til	ett	av	disse	språkene,	jf.	SAK	10	§	13-2	med	tilhørende	
veiledning.		
	

Utførelse	av	tømrerarbeid	og	montering	av	trekonstruksjoner	og	utførelse	av	arbeid	på	
bevaringsverdige	byggverk	i	tiltaksklasse	2	

Krav	til	utdanning	

Kvalifikasjonskravene	fremgår	av	SAK10	§	11-1	og	veiledningen	til	denne.	For	områdene	er	
utdanningskravet	relevant	utdanning	som	svarer	til	kravet	for	mester/fagskole	og	minimum	3	
års	praksis	innen	det	aktuelle	godkjenningsområdet.	

Det	er	i	foreløpig	svar	bedt	om	dokumentasjon	på	foretakets	fagkompetanse	i	form	av	
vitnemål/mester/fag/svennebrev	uten	at	dette	er	forevist	i	samsvar	med	gjeldende	krav.	Slik	
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dokumentasjon	skal	vedlegges	på	norsk	eller	et	skandinavisk	språk,	jf.	SAK10	§	13-2	med	
tilhørende	veiledning.	Vedlagt	finner	vi	ett	vitnemål	på	Svensk	som	gjelder	fagbrev	tømrer,	
men	personen	dette	er	utstedt	til	kan	ikke	identifiseres	gjennom	organisasjonsplanen	eller	
annen	innsendt	dokumentasjon.	Av	de	12	ansatte	i	foretaket	med	angitt	fagkompetanse	–
fagbrev	eller	høyere	utdanning,	foreligger	ingen	dokumentasjon.	Det	fremgår	dermed	ikke	av	
søknad	eller	klage	at	det	innehas	de	samlede	kvalifikasjoner	som	kreves	for	disse	
godkjenningsområdene,	jf.		SAK10	§	11-1.	Kravet	til	utdanning	er	med	det	ikke	oppfylt.	

	

Krav	til	praksis/referanseprosjekt(er)	

Godkjenningsområdene	omfatter	arbeider	på	byggverk	innenfor	mange	områder,	og	av	til	
dels	omfattende	kompleksitet.	Det	vises	til	nærmere	beskrivelse	i	SAK10	§	13-5	tredje	ledd	
bokstav	e	og	j.			

Beskrivelse	av	referanseprosjektene	går	i	korthet	ut	på	innvendige	tømrerabeider/montering,	
og	det	er	ikke	gitt	beskrivelse	av	arbeider	innenfor	området	bevaringsverdige	byggverk.	
Rehabilitering	av	skole	hvor	det	ikke	er	omtalt	vernestatus,	eller	beskrevet	arbeid	av	slik	art	
kan	ikke	legges	til	grunn	for	godkjenning.	Vi	kan	ikke	se	at	referanseprosjektene	er	dekkende	
for	godkjenningsområdene	i	tiltaksklasse	2.	Foretaket	har	dermed	ikke	vist	at	de	samlet	
innehar	tilstrekkelige	kvalifikasjoner	til	å	få	godkjenning	som	utførende	for	nevnte	
godkjenningsområder.		

Etter	vår	vurdering	har	ikke	Edvardsson	Entreprenør	Bygg	AS	verken	i	søknaden	eller	i	
klagesaksomgangen	sannsynliggjort	eller	dokumentert	at	det	samlet	innehar	tilstrekkelige	
kvalifikasjoner	for	å	få	innvilget	godkjenningsområdene	som	er	påklaget,	jf.	SAK10	§	11-1.»	

Klagenemnda	finner	heller	ikke	grunnlag	for	å	innvilge	de	påklagede	godkjenningsområdene	i	
tiltaksklasse	1,	da	foretaket	ikke	har	dokumentert	formell	utdanning	i	form	av	fagbrev	for	
noen	av	foretakets	ansatte.	Personen	det	er	fremlagt	fagbrev	for	er	i	henhold	til	
organiasjonsplanen	ikke	ansatt	i	foretaket.		

	

	

Sak	36/16	 Klage	på	vedtak	om	avslag	på	søknad	om	fornyelse	av	sentral	godkjenning	
fra	Luxfire	AS	(godkjenningsnr.	2016/437).		

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

Vedtak:	

Klagen	tas	ikke	til	følge.	

Vedtaket	er	endelig	og	kan	ikke	påklages,	jf.	byggesaksforskriften	§	13-9.	
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Klagenemnda	er	i	det	alt	vesentlige	og	i	resultatet	enig	med	direktoratet.	Det	hitsettes	fra	
direktoratets	redegjørelse,	vurdering	og	vedtak:	

«Klagen	gjelder		

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

• Ansvarlig	søker	i	tiltaksklasse	2	

	

I	brev	datert	18.01.2016	ble	vedtak	av	29.12.2015	påklaget	ved	Trygve	Jan	Bjerke.	Klagen	er	
rettidig,	jf.	forvaltningsloven	§	29.		

	

Bakgrunn	

Direktoratet	for	byggkvalitet	mottok	22.12.2015	søknad	om	fornyelse	av	sentral	godkjenning	
for	ansvarsrett.		

	

I	vedtak	datert	29.12.2015	avslo	direktoratet	delvis	søknaden.	Følgende	
godkjenningsområder	ble	innvilget:		

• Ansvarlig	søker	i	tiltaksklasse	1	

• Prosjektering	av	brannalarm,	nødlys	og	ledesystem	i	tiltaksklasse	2	

• Utførelse	av	brannalarm,	nødlys	og	ledesystem	i	tiltaksklasse	3	

	

Følgende	godkjenningsområder	ble	ikke	innvilget:		

• Ansvarlig	søker	i	tiltaksklasse	2	

• Prosjektering	av	brannalarm,	nødlys	og	ledesystem	i	tiltaksklasse	3	

	

For	ansvarlig	søker	i	tiltaksklasse	2	ble	avslaget	begrunnet	med	at	referanseprosjektene	ikke	i	
tilstrekkelig	grad	dekket	tiltaksklasse	2	innenfor	det	godkjenningsområdet	foretaket	hadde	
søkt	om,	jf.	SAK10	§§	11-4	og	13-5	første	ledd.		
For	prosjektering	av	brannalarm,	nødlys	og	ledesystemer	i	tiltaksklasse	3	ble	avslaget	
begrunnet	med	at	foretaket	ikke	hadde	dokumentert	nødvendig	utdanningsnivå,	jf.	SAK10	§	
11-1	første	ledd	og	veiledningen	til	bestemmelsen	slik	den	gir	uttrykk	for	den	sentrale	
godkjenningsordningens	praksis	for	krav	til	utdanningsnivå.	Foretaket	hadde	dermed	ikke	
dokumentert	at	det	samlet	hadde	kvalifikasjoner	som	var	tilpasset	godkjenningsområdene,	jf.	
SAK10	§	11-1.	

	
Følgende	godkjenningsområder	er	av	direktoratet	innvilget	i	klageomgangen:	
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• Prosjektering	av	brannalarm,	nødlys	og	ledesystem	i	tiltaksklasse	3	

	

Det	er	i	behandlingen	sett	hen	til	direktoratets	forvaltningspraksis,	og	foretakets	lange	
praksis	med	godkjenningsområdet.	

	

	

Generelle	opplysninger	om	foretaket		

Luxfire	AS	fikk	sentral	godkjenning	første	gang	27.03.2013.	I	perioden	27.03.2013	–	
28.12.2015	hadde	foretaket	sentral	godkjenning	for	godkjenningsområdene	ansvarlig	søker	i	
tiltaksklasse	1,	prosjektering	av	brannalarm,	nødlys	og	ledesystem	i	tiltaksklasse	3	og	
utførelse	av	brannalarm,	nødlys	og	ledesystem	i	tiltaksklasse	3.	

	

Foretaket	har	1	ansatt	og	ligger	i	Stange	i	Hedmark	fylke.	Trygve	Jan	Bjerke	er	daglig	leder.	
Han	er	utdannet	ingeniør	fra	1969	med	linjefag	servo-elektronikk.		

	

Saksgang			

22.12.2015:	Søknad	

22.12.2015:	Forespørsel	om	ytterligere	opplysninger	

28.12.2015:	Mottatt	ytterligere	opplysninger	

29.12.2015:	Vedtak	om	sentral	godkjenning	(delvis	avslag)	

18.01.2016:	Klage	på	avslag	arkivert	hos	direktoratet	

	

Foretakets	anførsler	

Foretaket	skriver	i	klagen	at	de	har	forstått	det	slik	at	søknaden	om	fornyelse	skal	behandles	
etter	forskriften	som	gjaldt	i	2015	og	at	undertegnede	siden	2003	har	fått	godkjent	
utdannelse	og	praksis	som	tilstrekkelig	utdanningsnivå	for	prosjektering	av	brannalarm,	
nødlys	og	ledesystem	i	tiltaksklasse	3.		
Det	bes	derfor	om	at	klagenemnda	vurderer	fornyelsessøknaden	på	nytt,	da	utdanningsnivå	
og	praksis	bør	være	tilstrekkelig,	også	i	2015,	for	å	få	innvilget	ansvarsrett	for	prosjektering	i	
tiltaksklasse	3.	Det	vises	for	øvrig	til	klagen.	

	

Vurdering		

Direktoratet	har	vurdert	klagen	og	funnet	at	den	ikke	kan	føre	frem	hva	gjelder	sentral	
godkjenning	for	godkjenningsområdet	ansvarlig	søker	i	tiltaksklasse	2.	
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I	henhold	til	forskrift	26.	mars	2010	nr.	488	om	byggesak	før	1.1.2016	(byggesaksforskriften,	
heretter	SAK10)	§	11-1	skal	foretaket	i	søknad	om	sentral	godkjenning	for	ansvarsrett	
«dokumentere	at	det	har	samlede	kvalifikasjoner	som	er	tilpasset	det	omsøkte	
godkjenningsområdet».	Videre	skal	det	legges	vekt	på	«en	vurdering	av	om	foretakets	
kvalifikasjoner	med	hensyn	til	utdanning	og	praksis	fremstår	som	relevante	for	det	omsøkte	
godkjenningsområdet»	og	foretakets	«tilknytning	til	godkjenningsområdet»,	jf.	
byggesaksforskriften	§	11-4	første	og	annet	ledd.		

	

Ansvarlig	søker	i	tiltaksklasse	2	

Krav	til	utdanning	

Utdanningskravet	for	foretak	som	søker	om	funksjonen	ansvarlig	søker	i	tiltaksklasse	2	er	
utdanning	som	svarer	til	krav	til	Mesterbrevsutdanning	eller	fagskole	med	fagplan	for	linjefag	
og	minst	6	års	praksis,	jf.	SAK10	§	11-1	og	tilhørende	veiledning	slik	denne	gir	uttrykk	for	
direktoratets	praksis	for	krav	til	utdanningsnivå.	Relevant	utdannelse	vil	normalt	være	
mesterbrev	som	tømrer	eller	murer,	eller	teknisk	fagskole	med	linjefag	bygg	eller	anlegg.		

Foretaket	disponerer	personell	med	ingeniørutdannelse,	kravet	til	utdanning	er	dermed	
oppfylt.	

	

Krav	til	praksis	

Oppgaver	og	ansvar	til	ansvarlig	søker	bestemmes	av	pbl.	§	23-4	og	presiseres	ytterligere	av	
byggesaksforskriften	§	12-2	bokstav	a-m	.	Tiltaksklasseplassering	for	søkerfunksjonen	vil	
være	avhengig	av	kompleksitet,	herunder	hvor	mange	ansvarlige	foretak	som	skal	ha	
ansvarsrett	og	koordineres	og	hvor	mange	ansvarsoppgaver	i	byggesaksforskriften	§	12-2	
som	er	aktuelle	for	tiltaket.		

For	tiltak	der	prosjektering	og	utførelse	ligger	i	høyere	tiltaksklasse	men	der	
ansvarsforholdene	er	oversiktlige	og	koordineringsbehovet	er	lite,	vil	tiltaksklassen	for	
søkerfunksjonen	være	lav.	Ansvarlig	søker	har	ansvar	for	å	utarbeide	tiltaksprofil	for	tiltaket	
og	synliggjøre	dette	i	gjennomføringsplanen,	jf.	byggesaksforskriften	§	9-3.	Ansvarlig	søker	
har	ansvar	for	at	alle	oppgaver	er	belagt	med	ansvar,	herunder	ansvar	for	uavhengig	kontroll,	
jf.	byggesaksforskriften	kap	14.		

Søkerfunksjonen	i	tiltaksklasse	2	omfatter	søknader	med	noe	kompleksitet,	der	
koordineringsbehovet	for	prosjektering,	utførelse	eller	kontroll	er	krevende.	Eksempelvis	vil	
dette	omfatte	flertrinnssøknader	der	ansvarsforholdene	i	tiltaket	er	oppsplittet	og	krever	
koordinering,	jf.	SAK10	§	13-5	første	ledd	med	tilhørende	veiledning.		

Foretaket	har	i	søknaden	vist	til	2	referanseprosjekter.	Det	første	referanseprosjektet	dreier	
seg	om	et	forsamlingslokale	i	Storgata	29	i	Stange.	Her	har	foretaket	beskrevet	at	det	
ivaretok	søkerfunksjonen	mot	kommunen.	Det	andre	referanseprosjektet	dreier	seg	om	en	
barnehage	i	Rolf	Steinersvei	42	i	Ottestad.	Også	her	skriver	foretaket	at	det	ivaretok	
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søkerfunksjonen	mot	kommunen.		

Det	fremkommer	ikke	hvorvidt	dette	har	vært	saker	med	noe	kompleksitet,	der	
ansvarsforholdene	er	splittet	og	krever	koordinering.	Det	fremkommer	heller	ikke	hvorvidt	
dette	har	vært	søknader	i	flere	trinn.	Hvorvidt	foretaket	har	ivaretatt	ansvarlig	søkers	ansvar	i	
form	av	nabovarsling,	utarbeidet	tiltaksprofil	eller	belagt	alle	oppgaver	med	ansvar	er	heller	
ikke	beskrevet.	Direktoratet	kan	derfor	ikke	vurdere	disse	referanseprosjektene	som	
relevante	for	tiltaksklasse	2,	hvor	det	kreves	at	foretaket	har	praksis	med	søknader	i	flere	
trinn	og	noe	kompleksitet.		

	

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

På	bakgrunn	av	det	ovenfor	nevnte	finner	direktoratet	at	Luxfire	AS	verken	i	søknaden	eller	i	
klagesaksomgangen	har	dokumentert	at	det	har	tilstrekkelige	kvalifikasjoner	til	å	få	sentral	
godkjenning	for	godkjenningsområdet	ansvarlig	søker	i	tiltaksklasse	2.»		

	
	
	

	

Sak	37/16	 Klage	på	vedtak	om	avslag	på	søknad	om	sentral	godkjenning	fra	Pepke	
Byggsøk	AS	(godkjenningsnr.	2015/4685).		

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

Vedtak:	

Klagen	tas	ikke	til	følge.	

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

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

«Klagen	gjelder		

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

• Søker	i	tiltaksklasse	1	

• Prosjektering	av	arkitektur	i	tiltaksklasse	1	

• Prosjektering	av	brannkonsept	i	tiltaksklasse	1	
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• Prosjektering	av	konstruksjonssikkerhet	i	tiltaksklasse	1	

	

Vedtak	av	27.05.2015	ble	28.05.2015	påklaget	ved	Ola	Pepke	via	direktoratets	elektroniske	
system.	Klagen	er	rettidig,	jf.	forvaltningsloven	§	29.		

	

Bakgrunn	

Direktoratet	for	byggkvalitet	mottok	26.03.2015	søknad	om	sentral	godkjenning	for	
ansvarsrett.		

	

I	vedtak	datert	27.05.2015	avslo	direktoratet	søknaden	i	sin	helhet.	Følgende	
godkjenningsområder	ble	ikke	innvilget:		

• Søker	i	tiltaksklasse	1	

• Prosjektering	av	arkitektur	i	tiltaksklasse	1	

• Prosjektering	av	brannkonsept	i	tiltaksklasse	1	

• Prosjektering	av	konstruksjonssikkerhet	i	tiltaksklasse	1	

	

	

Avslagene	ble	begrunnet	med	at	foretaket	ikke	hadde	dokumentert	nødvendig	utdanning,	jf.	
byggesaksforskriften	(SAK10)	§§	11-1	første	ledd	og	tilhørende	veiledning.	

	
Generelle	opplysninger	om	foretaket		

Pepke	Byggsøk	AS	har	ikke	tidligere	hatt	sentral	godkjenning.	Ola	Pepke	har	imidlertid	drevet	
blant	annet	foretaket	Ingeniør	Pepke	AS	tidligere.	Dette	foretaket	fikk	i	2014	sentral	
godkjenning	for	de	samme	godkjenningsområdene	som	nå	er	påklaget.	Også	foretaket	
Ingenør	Pepke	fikk	i	2011	sentral	godkjenning	for	to	av	godkjenningsområdene	som	er	
påklaget;	søker	i	tiltaksklasse	1	og	prosjektering	av	arkitektur	i	tiltaksklasse	1.	

	

Foretaket	har	1	ansatt	og	ligger	i	Nedre	Eiker	kommune	i	Buskerud.	Ola	Pepke	er	daglig	leder.	
Han	har	dokumentert	to	års	utdanning	ved	Høgskolen	i	Gjøvik,	bachelor	i	ingeniørfag	–	bygg,	
prosjektstyring	og	ledelse.	Pepke	har	imidlertid	ingen	fullført	bachelorgrad.		

	

Saksgang			

26.03.2015:	Søknad	

27.05.2015:	Vedtak	om	sentral	godkjenning	(delvis	avslag)	



	

Side	36	

28.05.2015:	Klage	på	avslag	arkivert	hos	direktoratet	

	

Foretakets	anførsler	

I	klagen	viser	Ola	Pepke	til	at	han	tidligere	har	fått	innvilget	sentral	godkjenning	for	de	
påklagede	godkjenningsområdene	på	bakgrunn	av	hans	kvalifikasjoner.	Pepke	viser	også	til	at	
han	mellom	2011	og	fram	til	nå	har	opparbeidet	seg	høyere	kompetanse	innenfor	
godkjenningsområdene	som	er	påklaget.		

Vurdering		

Direktoratet	har	vurdert	klagen	og	funnet	at	den	ikke	kan	føre	frem	hva	gjelder	sentral	
godkjenning	for	godkjenningsområdene	søker	i	tiltaksklasse	1,	prosjektering	av	arkitektur	i	
tiltaksklasse	1,	prosjektering	av	brannkonsept	i	tiltaksklasse	1	og	prosjektering	av	
konstruksjonssikkerhet	i	tiltaksklasse	1.	

Ifølge	byggesaksforskriften	§	11-1	skal	foretaket	i	søknad	om	sentral	godkjenning	for	
ansvarsrett	”dokumentere	at	det	har	samlede	kvalifikasjoner	som	er	tilpasset	det	omsøkte	
godkjenningsområdet”.	Videre	skal	det	legges	vekt	på	”en	vurdering	av	om	foretakets	
kvalifikasjoner	med	hensyn	til	utdanning	og	praksis	fremstår	som	relevante	for	det	omsøkte	
godkjenningsområdet”	og	foretakets	”tilknytning	til	godkjenningsområdet”,	jf.	
byggesaksforskriften	§	11-4	første	og	annet	ledd.		

Ved	vurderingen	av	om	foretaket	tilfredsstiller	kravene	til	utdanning	åpner	direktoratets	og	
klagenemndas	praksis	for	at	særlig	kvalifiserende	praksis	i	noen	tilfeller	kan	kompensere	for	
manglende	utdanningsnivå.	Det	kreves	da	at	foretaket	kan	vise	til	formell	relevant	utdanning	
som	svarer	til	fagbrev-/svennebrevnivå,	samt	langvarig	og	solid	praksis	innenfor	det	
godkjenningsområdet	og	den	tiltaksklassen	det	søkes	om.	Dersom	foretaket	ikke	har	relevant	
utdanning	for	godkjenningsområdet	vil	praksis	som	hovedregel	ikke	kunne	kompensere	for	
dette.		
	

Krav	til	utdanning	

For	de	påklagede	godkjenningsområdene	i	tiltaksklasse	1	kreves	det	utdanning	som	svarer	til	
krav	til	mesterbrevsutdanning	eller	fagskole	med	fagplan	for	linjefag,	med	4	års	relevant	
erfaring	etter	endt	utdanning,	jf.	SAK10	§	11-1	første	ledd	og	veiledningen	til	bestemmelsen.	
Ola	Pepke	har	vist	til	å	ha	fullført	to	år	ved	bachelorstudiet	ved	Høgskolen	i	Gjøvik,	men	har	
med	dette	ikke	dokumentert	en	fullført	formell	utdannelse.	Utdanningskravet	er	dermed	ikke	
oppfylt.		

Som	nevnt	ovenfor	åpner	direktoratets	og	klagenemndas	praksis	for	at	særlig	kvalifiserende	
praksis	i	noen	tilfeller	kan	kompensere	for	manglende	utdanningsnivå,	men	da	kreves	det	
blant	annet	at	foretaket	kan	vise	til	formell	relevant	utdanning	som	svarer	til	fagbrev-
/svennebrevnivå.	I	og	med	at	foretaket	ikke	kan	vise	til	en	fullført	formell	utdannelse	vil	ikke	
praksis	kunne	veie	opp	for	at	utdanningskravet	ikke	er	oppfylt.	Direktoratet	vil	derfor	ikke	gå	
nærmere	inn	på	praksisen	foretaket	har	vist	til	i	søknad	av	26.03.2015.	
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Foretaket	viser	i	klagen	til	at	det	tidligere	har	hatt	sentral	godkjenning	for	de	påklagede	
godkjenningsområdene.	Til	dette	vil	direktoratet	bemerke	at	da	sentral	godkjenning	ble	gitt	i	
2011	og	2014	viste	foretaket	heller	ikke	da	til	en	fullført	formell	utdannelse.	Det	kan	således	
hevdes	at	tidligere	godkjenninger	er	gitt	på	et	sviktende	grunnlag.	Direktoratet	har	ikke	
anledning	til	å	fravike	kravet	om	formell	utdannelse	og	la	realkompetanse	danne	grunnlaget	
for	sentral	godkjenning.	Praktiseringen	av	regelverket	vedrørende	den	sentrale	
godkjenningsordningen	har	også	blitt	noe	strengere	de	siste	årene	som	følge	av	
bygningsmyndighetenes	ønske	om	dette,	jf.	Ot.prp.	nr.	45	(2007-2008)	s.	132.	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.	

På	bakgrunn	av	det	ovenfor	nevnte	finner	direktoratet	at	Pepke	Byggsøk	AS	verken	i	
søknaden	eller	i	klagesaksomgangen	har	dokumentert	at	det	har	tilstrekkelige	kvalifikasjoner	
til	å	få	sentral	godkjenning	for	godkjenningsområdene	søker	i	tiltaksklasse	1,	prosjektering	av	
arkitektur	i	tiltaksklasse	1,	prosjektering	av	brannkonsept	i	tiltaksklasse	1	og	prosjektering	av	
konstruksjonssikkerhet	i	tiltaksklasse	1.»	

	
	

	

	

Sak	38/16	 Klage	på	vedtak	om	avslag	på	søknad	om	fornyelse	av	sentral	godkjenning	
fra	Fenstad	Bygg	AS	(godkjenningsnr.	2015/6327).		

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

Vedtak:	

Klagen	tas	ikke	til	følge.	

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

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

	

«Klagen	gjelder		

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

• Prosjektering	av	brannkonsept	i	tiltaksklasse	1	



	

Side	38	

• Prosjektering	av	ventilasjon-	og	klimainstallasjoner	i	tiltaksklasse	1	

• Overordnet	ansvar	for	kontroll	i	tiltaksklasse	1	

• Uavhengig	kontroll	av	våtrom	i	tiltaksklasse	1	

• Uavhengig	kontroll	av	lufttetthet	i	tiltaksklasse	1	

	

I	brev	datert	16.07.2015	ble	vedtak	av	30.06.2015	påklaget	ved	Trygve	Johnsen.	Klagen	er	
rettidig,	jf.	forvaltningsloven	§	29.		

	

Bakgrunn	

Direktoratet	for	byggkvalitet	mottok	28.04.2015	søknad	om	fornyelse	av	sentral	godkjenning	
for	ansvarsrett.		

	

I	vedtak	datert	30.06.2015	avslo	direktoratet	delvis	søknaden.	Følgende	
godkjenningsområder	ble	innvilget:		

• 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	

• Våtromsarbeid	i	tiltaksklasse	1	

	

Følgende	godkjenningsområder	ble	ikke	innvilget:		

• Prosjektering	av	brannkonsept	i	tiltaksklasse	1	

• Prosjektering	av	ventilasjon-	og	klimainstallasjoner	i	tiltaksklasse	1	

• Overordnet	ansvar	for	kontroll	i	tiltaksklasse	1	

• Uavhengig	kontroll	av	våtrom	i	tiltaksklasse	1	

• Uavhengig	kontroll	av	lufttetthet	i	tiltaksklasse	1	

	

Avslaget	for	godkjenningsområdene	prosjektering	av	brannkonsept	i	tiltaksklasse	1	og	
kontrollområdene	i	tiltaksklasse	1	ble	begrunnet	med	at	referanseprosjektene	foretaket	
hadde	vist	til	ikke	i	tilstrekkelig	grad	dekket	de	omsøkte	godkjenningsområdene,	jf.	
byggesaksforskriften	(SAK10)	§§	11-4	og	13-5	tredje	og	femte	ledd	og	tilhørende	veiledning.	

	

Generelle	opplysninger	om	foretaket		

Fenstad	Bygg	AS	fikk	sentral	godkjenning	første	gang	28.08.1998.	I	perioden	20.09.2012	–	



	

Side	39	

29.06.2015	hadde	foretaket	sentral	godkjenning	for	de	samme	godkjenningsområdene	som	
nå	er	påklaget,	i	tillegg	til	godkjenningsområdene	som	ble	innvilget	i	vedtak	av	30.06.2015.	

	

Foretaket	har	21	ansatte	og	ligger	i	Ullensaker	kommune	i	Akershus.	Bjørn	Olav	Johnsen	er	
daglig	leder.	Han	har	mesterbrev	som	tømrer.	Foretaket	har	også	ansatte	med	teknisk	
fagskole	bygg	og	anlegg	og/eller	svennebrev	som	tømrer.	

Saksgang			

28.04.2015:	Søknad	

30.06.2015:	Vedtak	om	sentral	godkjenning	(delvis	avslag)	

20.07.2015:	Klage	på	avslag	arkivert	hos	direktoratet	

	

Foretakets	anførsler	

I	klagen	viser	foretaket	til	at	flere	av	dets	ansatte	har	over	40	års	erfaring	fra	de	typer	
arbeider	som	er	omsøkt	og	stiller	spørsmålstegn	ved	at	de	nå	plutselig	ikke	er	kvalifisert	til	å	
få	sentral	godkjenning	for	godkjenningsområder	de	tidligere	har	hatt.	Foretaket	viser	videre	
til	arbeidende	styreleder	i	Fenstad	Bygg	AS,	Trygve	Johnsen,	og	hans	erfaring.	Foretaket	
skriver	også	at	det	de	senere	årene	har	hevet	sin	kompetanse	ytterligere	ved	ansettelse	av	
Olav	Granmo	som	har	både	fagbrev	og	mesterbrev	samt	teknisk	fagskole.	I	klagen	har	
foretaket	også	beskrevet	og	utdypet	sin	erfaring	med	de	påklagede	godkjenningsområdene.	
Det	vises	til	klagen.		

	

Vurdering		

Direktoratet	har	vurdert	klagen	og	funnet	at	den	ikke	kan	føre	frem	hva	gjelder	sentral	
godkjenning	for	godkjenningsområdene	prosjektering	av	brannkonsept	i	tiltaksklasse	1,	
prosjektering	av	ventilasjon-	og	klimainstallasjoner	i	tiltaksklasse	1,	overordnet	ansvar	for	
kontroll	i	tiltaksklasse	1,	uavhengig	kontroll	av	våtrom	i	tiltaksklasse	1	og	uavhengig	kontroll	
av	lufttetthet	i	tiltaksklasse	1.	

Ifølge	byggesaksforskriften	§	11-1	skal	foretaket	i	søknad	om	sentral	godkjenning	for	
ansvarsrett	”dokumentere	at	det	har	samlede	kvalifikasjoner	som	er	tilpasset	det	omsøkte	
godkjenningsområdet”.	Videre	skal	det	legges	vekt	på	”en	vurdering	av	om	foretakets	
kvalifikasjoner	med	hensyn	til	utdanning	og	praksis	fremstår	som	relevante	for	det	omsøkte	
godkjenningsområdet”	og	foretakets	”tilknytning	til	godkjenningsområdet”,	jf.	
byggesaksforskriften	§	11-4	første	og	annet	ledd.		

	

Prosjektering	av	brannkonsept	i	tiltaksklasse	1	

Krav	til	utdanning	
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For	prosjektering	av	brannkonsept	i	tiltaksklasse	1	kreves	det	utdanning	som	svarer	til	krav	til	
mesterbrevsutdanning	eller	fagskole	med	fagplan	for	linjefag,	med	4	års	relevant	erfaring	
etter	endt	utdanning,	jf.	SAK10	§	11-1	første	ledd	og	veiledningen	til	bestemmelsen.	Relevant	
utdanning	for	dette	godkjenningsområdet	vil	for	eksempel	være	mesterbrev	som	tømrer	
eller	teknisk	fagskole	bygg	og	anlegg.	Foretaket	har	vist	til	en	ansatt	som	er	tømrermester	
samt	en	ansatt	med	teknisk	fagskole	og	tilfredsstiller	dermed	utdanningskravet.	

	

Krav	til	praksis	

Godkjenningsområdet	innebærer	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	og	tiltak	for	å	sikre	materielle	verdier.	Tiltaksklasse	1	omfatter	
byggverk	i	brannklasse	1	som	er	i	risikoklasse	1,2	og	4	og	tiltaket	må	prosjekteres	i	samsvar	
med	preaksepterte	løsninger,	jf.	byggteknisk	forskrift	§	2-1	andre	ledd	bokstav	a,	jf.	SAK10	§	
13-5	andre	ledd	bokstav	e	og	tilhørende	veiledning.	

I	søknaden	har	foretaket	vist	til	åtte	referanseprosjekter	for	dette	godkjenningsområdet.	
Prosjektene	gjelder	småhus/bolighus	eller	tomannsbolig	og	foretaket	skriver	at	det	var	
ansvarlig	prosjekterende	av	brannsikring	mellom	boenhetene.	Utover	dette	er	ikke	
prosjektene	beskrevet.	I	brev	av	12.06.2015	ba	direktoratet	om	at	foretaket	sendte	inn	kopi	
av	kommunale	vedtaksbrev	som	viser	at	foretaket	har	hatt	ansvarsrett	i	
referanseprosjektene.	Foretaket	sendte	inn	flere	kommunale	vedtak	og	det	fremgår	at	
foretaket	i	en	av	sakene	var	ansvarlig	prosjekterende	for	brannsikring.	

I	klagen	anfører	foretaket	at	de	innsendte	referanseprosjektene	dekker	
godkjenningsområdet	og	at	tiltaksklasse	1	normalt	omfatter	byggverk	hvor	prosjektering	kan	
skje	ved	bruk	av	enkle	beregninger,	enkel	dimensjonering,	bruk	av	tabeller	og	
forhåndsaksepterte	løsninger.	

Etter	direktoratets	vurdering	inngår	arbeidene	foretaket	har	vist	til	i	godkjenningsområdet	
prosjektering	av	brannkonsept.	Foretaket	har	imidlertid	ikke	vist	til	at	det	har	vært	ansvarlige	
for	å	utarbeide	helhetlige	brannkonsept	i	prosjektene,	men	kun	brannsikring	mellom	
boenhetene.	Denne	praksisen	viser	ikke	en	bred	nok	erfaring	med	de	arbeidene	
godkjenningsområdet	omfatter.	Foretaket	har	dermed	ikke	dokumentert	at	det	har	samlede	
kvalifikasjoner	som	er	tilpasset	det	påklagede	godkjenningsområdet,	jf.	SAK10	§	11-1.	

	

Prosjektering	av	ventilasjon-	og	klimainstallasjoner	i	tiltaksklasse	1	

Krav	til	utdanning	

For	prosjektering	av	ventilasjon-	og	klimainstallasjoner	i	tiltaksklasse	1	kreves	det	utdanning	
som	svarer	til	krav	til	mesterbrevsutdanning	eller	fagskole	med	fagplan	for	linjefag,	med	4	års	
relevant	erfaring	etter	endt	utdanning,	jf.	SAK10	§	11-1	første	ledd	og	veiledningen	til	
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bestemmelsen.	Relevant	utdanning	for	dette	godkjenningsområdet	vil	for	eksempel	være	
mesterbrev	som	blikkenslager	eller	teknisk	fagskole	innenfor	VVS.	Foretaket	har	en	ansatt	
med	mesterbrev	som	tømrer	og	en	med	teknisk	fagskole	bygg	og	anlegg.	Slik	direktoratet	
vurderer	det	er	ikke	disse	utdanningene	tilstrekkelig	relevante	for	det	påklagede	
godkjenningsområdet.	Utdanningskravet	er	dermed	ikke	oppfylt.		

Da	utdanningen	foretaket	har	dokumentert	er	vurdert	til	å	ikke	være	tilstrekkelig	relevant	går	
ikke	direktoratet	nærmere	inn	på	praksisen	foretaket	har	vist	til	for	dette	
godkjenningsområdet.	

	

Overordnet	ansvar	for	kontroll	i	tiltaksklasse	1,	uavhengig	kontroll	av	våtrom	i	tiltaksklasse	
1	og	uavhengig	kontroll	av	lufttetthet	i	tiltaksklasse	1	

Krav	til	utdanning	

For	kontrollområdene	i	tiltaksklasse	1	kreves	det	utdanning	som	svarer	til	krav	til	
mesterbrevsutdanning	eller	fagskole	med	fagplan	for	linjefag,	med	4	års	relevant	erfaring	
etter	endt	utdanning,	jf.	SAK10	§	11-1	første	ledd	og	veiledningen	til	bestemmelsen.	Relevant	
utdanning	for	disse	godkjenningsområdene	vil	for	eksempel	være	mesterbrev	som	tømrer	
eller	murer,	eller	teknisk	fagskole	bygg	og	anlegg.	Foretaket	har	vist	til	en	ansatt	som	er	
tømrermester	samt	en	ansatt	med	teknisk	fagskole	og	tilfredsstiller	dermed	
utdanningskravet.	

	

Krav	til	praksis	

For	å	få	sentral	godkjenning	for	godkjenningsområdene	som	gjelder	kontroll	kreves	det	at	
foretaket	kan	dokumentere	erfaring	med	uavhengig	kontroll.	Med	uavhengig	kontroll	menes	
kontroll	utført	av	et	annet	foretak	enn	det	foretaket	som	har	utført	arbeidet	som	skal	
kontrolleres.	Formålet	med	reglene	om	uavhengig	kontroll	er	å	bidra	til	å	sikre	kvaliteten	på	
byggverk.	Kvaliteten	på	det	som	prosjekteres	og	bygges	skal	i	utgangspunktet	sikres	ved	
foretakets	kvalitetssikring,	jf.	SAK10	§	13-5	femte	ledd	og	tilhørende	veiledning.	
Kontrollbegrepet	i	byggesaksforskriften	innebærer	altså	kontroll	av	andre	foretaks	arbeider	
og	ikke	kvalitetssikring	av	egne	arbeider.		

I	søknaden	har	Fenstad	Bygg	AS	vist	til	tre	referanseprosjekter	for	de	påklagede	
godkjenningsområdene	som	gjelder	kontroll.	Flere	av	prosjektene	er	det	vist	til	flere	ganger	
for	ett	og	samme	godkjenningsområde.	I	to	av	prosjektene	skriver	foretaket	at	det	hadde	
overordnet	ansvar	for	kontroll	utført	med	sjekklister	fra	eget	styringssystem.	I	det	tredje	var	
foretaket	ansvarlig	kontrollerende	av	tømrerarbeid	og	trekonstruksjoner.	Foretaket	skriver	
også	at	det	var	ansvarlig	kontrollerende	for	våtromsarbeider	i	prosjektene	samt	at	
lekkasjemålinger	ble	utført	internt	av	byggeleder.		

Prosjektene	det	er	vist	til	er	de	samme	som	foretaket	har	vist	til	for	blant	annet	
godkjenningsområdene	utførelse	av	tømrerarbeider	og	montering	av	trekonstruksjoner	og	
våtromsarbeider.	Disse	godkjenningsområdene	ble	foretaket	innvilget	sentral	godkjenning	
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for	i	vedtak	av	30.06.2015.	Prosjektene	foretaket	har	vist	til	for	kontroll	har	således	dreid	seg	
om	kontroll	av	egne	arbeider	og	ikke	uavhengig	kontroll.	Det	fremgår	heller	ikke	av	de	
innsendte	kommunale	vedtakene	at	foretaket	har	hatt	ansvaret	for	noe	annet	enn	kontroll	av	
egne	arbeider.		

I	klagen	skriver	foretaket	at	det	ikke	har	noe	referanseprosjekt	å	vise	til	for	overordnet	
ansvar	for	kontroll	siden	de	fikk	innvilget	sentral	godkjenning	sist,	men	at	det	ønsker	
muligheten	til	å	utvide	sin	virksomhet	til	å	omfatte	også	uavhengig	kontroll.	Også	for	de	to	
andre	påklagede	kontrollområdene	bekrefter	foretaket	i	klagen	at	det	ikke	kontrollerer	andre	
foretaks	arbeider.	På	bakgrunn	av	det	ovenstående	er	det	direktorats	vurdering	av	foretaket	
ikke	har	vist	til	tilstrekkelig	erfaring	med	uavhengig	kontroll.	Foretaket	har	dermed	ikke	
dokumentert	samlede	kvalifikasjoner	som	er	tilpasset	det	påklagede	godkjenningsområdet,	
jf.	SAK10	§	11-1.	

I	klagen	stiller	foretaket	spørsmålstegn	ved	at	de	nå	ikke	er	kvalifisert	til	å	få	sentral	
godkjenning	for	godkjenningsområder	de	tidligere	har	hatt.	Til	dette	vil	direktoratet	bemerke	
at	foretaket	heller	ikke	i	søknad	om	sentral	godkjenning	i	2013	dokumenterte	å	ha	erfaring	
med	uavhengig	kontroll.	Det	kan	således	hevdes	at	tidligere	godkjenninger	er	gitt	på	et	
sviktende	grunnlag.	Praktiseringen	av	regelverket	vedrørende	den	sentrale	
godkjenningsordningen	har	også	blitt	noe	strengere	de	siste	årene	som	følge	av	
bygningsmyndighetenes	ønske	om	dette,	jf.	Ot.prp.	nr.	45	(2007-2008)	s.	132.	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.	

På	bakgrunn	av	det	ovenfor	nevnte	finner	direktoratet	at	Fenstad	Bygg	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	ventilasjon-	og	klimainstallasjoner	i	tiltaksklasse	1,	overordnet	ansvar	for	
kontroll	i	tiltaksklasse	1,	uavhengig	kontroll	av	våtrom	i	tiltaksklasse	1	og	uavhengig	kontroll	
av	lufttetthet	i	tiltaksklasse	1.»	

	

Klager	har	i	brev	av	26.04.2016	sendt	inn	kommentarer	til	direktoratets	saksfremlegg	i	den	
aktuelle	saken.	Klagenemnda	har	tatt	hensyn	til	disse	i	vurderingen,	men	kan	ikke	se	at	de	
har	avgjørende	betydning	for	resultatet	i	saken.		

	

	

	

Sak	39/16	 Klage	på	vedtak	om	avslag	på	søknad	om	fornyelse	av	sentral	godkjenning	
fra	Kaasa	Maskin	AS	(godkjenningsnr.	2015/6368).		

	



	

Side	43	

Klagenemndas	medlem	Finn	N.	Bangsund	erklærte	seg	inhabil	og	deltok	ikke	i	behandlingen	
av	saken.	

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

Vedtak:	

Klagen	tas	ikke	til	følge.	

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

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

«Klagen	gjelder		

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

• Oppmålingsteknisk	prosjektering	i	tiltaksklasse	2	

	

I	brev	datert	23.07.2015	ble	vedtak	av	10.07.2015	påklaget	ved	Tor	Håkon	Kaasa.	Klagen	er	
rettidig,	jf.	forvaltningsloven	§	29.		

	

Bakgrunn	

Direktoratet	for	byggkvalitet	mottok	27.05.2015	søknad	om	fornyelse	av	sentral	godkjenning	
for	ansvarsrett.		

	

I	vedtak	datert	10.07.2015	avslo	direktoratet	delvis	søknaden.	Følgende	
godkjenningsområder	ble	innvilget:		

• Prosjektering	av	utearealer	og	landskapsutforming	i	tiltaksklasse	1	

• Oppmålingsteknisk	prosjektering	i	tiltaksklasse	1	

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

• Overordnet	ansvar	for	utførelse	i	tiltaksklasse	3	

• Utførelse	av	innmåling	og	utstikking	av	tiltak	i	tiltaksklasse	3	

• Utførelse	av	grunnarbeid	og	landskapsutforming	i	tiltaksklasse	3	

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

• Utførelse	av	riving	og	miljøsanering	i	tiltaksklasse	1	
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Følgende	godkjenningsområder	ble	ikke	innvilget:		

• Prosjektering	av	utearealer	og	landskapsutforming	i	tiltaksklasse	2	

• Oppmålingsteknisk	prosjektering	i	tiltaksklasse	2	

	

For	oppmålingsteknisk	prosjektering	ble	avslaget	begrunnet	med	at	referanseprosjektene	
foretaket	hadde	vist	til	ikke	i	tilstrekkelig	grad	dekket	tiltaksklasse	2,	jf.	SAK10	§§	11-4	og	13-5	
andre	ledd	bokstav	d	og	tilhørende	veiledning.	

	

Generelle	opplysninger	om	foretaket		

Kaasa	Maskin	AS	fikk	sentral	godkjenning	første	gang	24.08.2000.	I	perioden	24.08.2012	–	
09.07.2015	hadde	foretaket	sentral	godkjenning	for	godkjenningsområdene	

• Prosjektering	av	utearealer	og	landskapsutforming	i	tiltaksklasse	2	

• Oppmålingsteknisk	prosjektering	i	tiltaksklasse	2	

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

• Overordnet	ansvar	for	utførelse	i	tiltaksklasse	2	

• Utførelse	av	innmåling	og	utstikking	av	tiltak	i	tiltaksklasse	3	

• Utførelse	av	grunnarbeid	og	landskapsutforming	i	tiltaksklasse	2	

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

• Utførelse	av	riving	og	miljøsanering	i	tiltaksklasse	1	

	

Foretaket	har	18	ansatte	og	ligger	i	Sauherad	kommune	i	Telemark.	Gunnar	Kaasa	er	daglig	
leder.	Han	har	teknisk	fagskole	og	22	års	praksis	etter	endt	utdannelse.	Foretaket	har	også	en	
ansatt	som	er	ingeniør	bygg	og	anlegg	med	3	års	praksis	og	en	ansatt	med	fagbrev	som	
anleggsmaskinfører	og	28	års	praksis.	

	

Saksgang			

27.05.2015:	Søknad	

10.07.2015:	Vedtak	om	sentral	godkjenning	(delvis	avslag)	

23.07.2015:	Klage	på	avslag	arkivert	hos	direktoratet	

	

Foretakets	anførsler	

I	klagen	viser	foretaket	til	at	det	i	2012	fikk	innvilget	sentral	godkjenning	for	de	påklagede	
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godkjenningsområdene	og	at	bedriftens	kvalifikasjoner	er	de	samme	nå	som	i	2012.	For	
godkjenningsområdet	oppmålingsteknisk	prosjektering	anfører	foretaket	at	innsendte	
referanseprosjekter	er	innenfor	tiltaksklasse	2.	Foretaket	utdyper	beskrivelsen	av	
prosjektene	samt	at	det	viser	til	to	nye	referanseprosjekter.		

Det	vises	for	øvrig	til	klagen.	

	

Vurdering		

Direktoratet	har	vurdert	klagen	og	funnet	at	den	ikke	kan	føre	frem	hva	gjelder	sentral	
godkjenning	for	godkjenningsområdet	oppmålingsteknisk	prosjektering	i	tiltaksklasse	2.	

Ifølge	byggesaksforskriften	§	11-1	skal	foretaket	i	søknad	om	sentral	godkjenning	for	
ansvarsrett	”dokumentere	at	det	har	samlede	kvalifikasjoner	som	er	tilpasset	det	omsøkte	
godkjenningsområdet”.	Videre	skal	det	legges	vekt	på	”en	vurdering	av	om	foretakets	
kvalifikasjoner	med	hensyn	til	utdanning	og	praksis	fremstår	som	relevante	for	det	omsøkte	
godkjenningsområdet”	og	foretakets	”tilknytning	til	godkjenningsområdet”,	jf.	
byggesaksforskriften	§	11-4	første	og	annet	ledd.		

	

Oppmålingsteknisk	prosjektering	i	tiltaksklasse	2		

Krav	til	utdanning	

Utdanningskravet	for	dette	godkjenningsområdet	i	tiltaksklasse	2	er	utdanning	som	svarer	til	
det	som	kreves	for	eksamen	fra	ingeniørhøyskole	og	6	års	praksis.	Relevant	utdanning	for	
godkjenningsområdet	vil	for	eksempel	være	bachelor	bygg,	jf.	SAK10	§	11-1	første	ledd	og	
veiledningen	til	bestemmelsen	slik	den	gir	uttrykk	for	den	sentrale	godkjenningsordningens	
praksis	for	krav	til	utdanning.	Foretakets	ansatte,	Tor	Håkon	Kaasa,	har	en	bachelor	i	Allmenn	
Bygg	fra	2012	og	oppfyller	dermed	kravet	til	utdanningsnivå	og	relevant	utdanning.	Kravet	til	
6	års	praksis	etter	endt	relevant	utdanning	er	imidlertid	ikke	oppfylt.	

	

Krav	til	praksis	

Fagområdet	omfatter	vurdering	av	om	det	foreligger	oppdatert	offentlig	kartgrunnlag	med	
tilfredsstillende	kvalitet,	og	om	tiltakets	foreslåtte	plassering	er	kritisk	i	forhold	til	
eiendomsgrenser,	byggegrenser	og	byggelinjer,	mv.	Videre	omfatter	fagområdet	valg	av	
kartgrunnlag	for	utarbeidelse	av	situasjonsplan	og	stikningsplan	med	oppmålingstekniske	
beregninger,	fastsetting	av	toleransekrav,	metode-	og	utstyrsvalg	tilpasset	formålet	og	
oppgaven	(utstikkingsdata	i	plan	og	høyder)	med	utstikking	av	punkter	i	terrenget.		

Videre	omfatter	fagområdet	vurdering	av	offentlig	kartgrunnlag,	forslag	til	plassering,	valg	av	
kartgrunnlag	for	situasjonsplan,	utarbeidelse	av	stikningsplan	og	koordinatlister,	
dokumentasjon	av	toleransekrav	og	angivelse	av	metode	og	utstyrsvalg.		
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Godkjenningsområdet	i	tiltaksklasse	2	omfatter	prosjektering	der	plangrunnlaget	og	offentlig	
kartgrunnlag	(situasjonskartet)	har	samme	koordinatsystem	og	kartprojeksjon	og	utstikking	
av	punkter	krever	verifisering	av	eiendomsgrenser	for	å	oppfylle	krav	til	minsteavstander.		

Oppmålingstekniske	beregninger	i	områder	regulert	til	åpen	og	tett	bebyggelse	hvor	krav	til	
høyder	og	minste	avstander	ikke	er	kritisk	for	å	oppfylle	krav	til	plangrunnlaget	med	
bestemmelser	omfattes	også.	Godkjenningsområdet	gjelder	tiltak	med	inntil	30	
stikningspunkter,	og	med	ulike	kotehøyder,	jf.	SAK10	§	13-5	andre	ledd	bokstav	d.	

I	søknaden	har	foretaket	vist	til	to	referanseprosjekter.	Begge	prosjektene	ligger	i	Bø	
kommune	og	er	gitt	ferdigattest	i	henholdsvis	2015	og	2013.	Det	ene	dreier	seg	om	et	butikk-
/forretningsbygg,	mens	det	andre	er	en	ny	vannsklie	i	en	fornøyelsespark.		

I	beskrivelsen	av	prosjektene	er	det	i	liten	grad	beskrevet	antall	stikningspunkter,	
kompleksitet	og	andre	momenter	som	gjør	det	mulig	å	vurdere	om	disse	er	relevante	for	
tiltaksklasse	2.	Det	andre	prosjektet	er	imidlertid	ytterligere	utdypet	i	klagen,	hvor	det	
fremgår	at	det	dreide	seg	om	22	punkter	med	ulike	kotehøyder	og	oppmålingsteknisk	
prosjektering	av	disse.	Direktoratet	vurderer	dette	prosjektet	til	å	være	relevant	for	
tiltaksklasse	2.		

I	klagen	er	det	også	sendt	inn	ytterligere	to	prosjekter.	Det	første	er	et	tilbygg	til	Telefrukt	AS	
på	Gvarv.	Det	fremgår	av	dokumentasjonen	i	klagen	at	dette	dreier	seg	om	et	kvadratisk	
tilbygg	til	eksisterende	bygg,	og	tegningene	ble	utarbeidet	i	2014.	Direktoratet	vurderer	ikke	
oppgaven	med	å	plassere	tiltaket	i	seg	selv	til	å	dekke	tiltaksklasse	2	fullt	ut,	da	bygget	ikke	
har	flere	enn	10	utstikkingspunkter	med	forskjellige	kotehøyder	og	det	ikke	er	synliggjort	at	
bygget	ligger	i	et	område	med	åpen	og	tett	bebyggelse.	Direktoratet	merker	seg	imidlertid	at	
oppgavene	med	å	utarbeide	stikningsdata	for	aksene	er	arbeider	som	kan	være	relevante	for	
godkjenningsområdet	og	inngår	i	direktoratets	helhetsvurdering	av	foretakets	praksis.		

Det	fjerde	prosjektet	dreier	seg	om	en	enebolig	hvor	søknad	om	ansvarsrett	er	datert	til	
2012.	Her	anfører	foretaket	selv	at	kommunen	vurderte	tiltaket	til	å	ligge	i	tiltaksklasse	1.	
Foretaket	mener	imidlertid	at	prosjektet	burde	vært	plassert	i	tiltaksklasse	2,	da	utstikking	av	
punkter	krevde	verifisering	av	eiendomsgrenser	for	å	oppfylle	krav	til	minsteavstander.	Det	
er	ikke	synliggjort	at	denne	eneboligen	hadde	mange	utstikkingspunkter	eller	lå	i	et	område	
med	åpen	og	tett	bebyggelse	som	tilsier	at	tiltaket	kan	plasseres	i	tiltaksklasse	2.	Direktoratet	
vurderer	derfor	heller	ikke	dette	prosjektet	til	å	være	relevant	for	tiltaksklasse	2.	

Foretaket	har	i	sine	referanseprosjekter	dokumentert	ett	prosjekt	som	direktoratet	vurderer	
til	å	være	relevant	for	tiltaksklasse	2.	Dette	er	gitt	ferdigattest	i	2013.	Direktoratet	har	også	
vurdert	deler	av	referanseprosjektet	«Telefrukt	AS»	som	relevant	for	tiltaksklasse	2.	Dette	er	
utført	i	2014,	og	foretaket	har	dermed	dokumentert	maks	2	års	praksis	med	
godkjenningsområdet	i	tiltaksklasse	2.	Da	det	er	et	krav	at	foretaket	skal	kunne	vise	til	6	års	
relevant	praksis	med	prosjektering	i	tiltaksklasse	2	for	å	kunne	få	sentral	godkjenning,	er	det	
direktoratets	vurdering	at	foretaket	ikke	har	dokumentert	at	det	har	samlede	kvalifikasjoner	
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som	er	tilpasset	det	påklagede	godkjenningsområdet,	jf.	SAK10	§	11-1.		
	

På	bakgrunn	av	det	ovenfor	nevnte	finner	direktoratet	at	Kaasa	Maskin	AS	verken	i	søknaden	
eller	i	klagesaksomgangen	har	dokumentert	at	det	har	tilstrekkelige	kvalifikasjoner	til	å	få	
sentral	godkjenning	for	godkjenningsområdet	oppmålingsteknisk	prosjektering	i	tiltaksklasse	
2.»	

	

Klager	har	i	brev	av	27.04.2016	sendt	inn	kommentarer	til	direktoratets	saksfremlegg	i	den	
aktuelle	saken.	Klagenemnda	har	tatt	hensyn	til	disse	i	vurderingen,	men	kan	ikke	se	at	de	
har	avgjørende	betydning	for	resultatet	i	saken.		

	

	

Sak	40/16	 Klage	på	vedtak	om	avslag	på	søknad	om	endring	av	sentral	godkjenning	fra	
Rognstad	VVS	AS	(godkjenningsnr.	2015/6368).		

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

Vedtak:	

Klagen	tas	ikke	til	følge.	

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

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

«Klagen	gjelder		
Klagen	gjelder	avslag	på	søknad	om	endring	av	sentral	godkjenning	av	13.08.2015,	
ref.15/6753,	for	følgende	godkjenningsområder:	

• PRO	–	Overordnet	ansvar	for	prosjektering,	tkl.2			
• PRO	–	Arkitektur,	tkl.1	
• PRO	–	Sanitær-,	varme-	og	slukkeinstallasjoner,	tkl.3			
• PRO	–	Vannforsynings-,	avløps-	og	fjernvarmeanlegg,	tkl.2	
• UTF	–	Grunnarbeid	og	landskapsutforming,	tkl.1			
• UTF	–	Tømrerarbeid	og	montering	av	trekonstruksjoner,	tkl.1	
• KTR	–	Overordnet	ansvar	for	kontroll,	tkl.2	

Den	08.10.2015	ble	nevnte	vedtak	påklaget	av	foretaket.	Klagen	er	rettidig,	jf.	
forvaltningsloven	(fvl.)	§29.		
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Foretaket	innehar	i	dag	følgende	godkjenningsområder:	

• SØK	–	Søker	for	alle	typer	tiltak,	tkl.1			
• PRO	–	Overordnet	ansvar	for	prosjektering,	tkl.1	
• PRO	–	Sanitær-,	varme-	og	slukkeinstallasjoner,	tkl.2			
• PRO	–	Ventilasjon-	og	klimainstallasjoner,	tkl.2			
• PRO	–	Vannforsynings-,	avløps-	og	fjernvarmeanlegg,	tkl.1			
• UTF	–	Overordnet	ansvar	for	utførelse,	tkl.2	
• UTF	–	Sanitær-,	varme-	og	slukkeinstallasjoner,	tkl.3			
• UTF	–	Våtromsarbeid,	tkl.1			
• KTR	–	Våtrom	(i	boliger),	tkl.1			
• KTR	–	Lufttetthet	(i	nye	boliger),	tkl.1	
• KTR	–	Bygningsfysikk,	tkl.2	

	
	
	
	
Følgende	påklagede	godkjenningsområde	er	av	direktoratet	innvilget	i	klageomgangen:	

• UTF	–	Ventilasjon-	og	klimainstallasjoner,	tkl.2			

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

	

Bakgrunn	
Direktoratet	for	byggkvalitet	mottok	11.06.2015	søknad	om	fornyelse	av	sentral	godkjenning	
for	ansvarsrett,	og	vedtak	ble	fattet	den	28.07.2015.	Foretaket	søkte	den	13.08.2015	om	
endring	av	sentral	godkjenning,	og	i	vedtak	datert	08.10.2015	avslo	direktoratet	de	samme	
områder	som	påklaget.	

Det	ble	i	behandlingen	av	endringssøknaden	sendt	ut	foreløpig	svarbrev	av	22.09.2015	hvor	
det	ble	etterspurt	dokumentasjon	på	foretakets	fagkompetanse	i	form	av	vitnemål	relevante	
for	omsøkte	godkjenningsområder.	Av	de	innsendte	dokumenter	er	ett	nytt	vitnemål	for	
T.E.Rognstad,	som	har	elektroutdanning	på	fagskolenivå.		

Avslagene	ble	begrunnet	med	at	foretaket	ikke	hadde	dokumentert	å	ha	nødvendig	relevant	
utdanning/utdanningsnivå	tilpasset	godkjenningsområdene	det	var	søkt	om,	jf.	forskrift	26.	
mars	2010	nr.	488	om	byggesak	før	01.01.2016	(byggesaksforskriften,	heretter	SAK10)	§	11-
1.	For	noen	av	godkjenningsområdene	hadde	foretaket	heller	ikke	vist	til	referanseprosjekter	
som	i	tilstrekkelig	grad	dekket	de	omsøkte	godkjenningsområdene,	jf.	SAK10	§11-4	og	13-5	
med	tilhørende	veiledning.		

	

Generelle	opplysninger	om	foretaket		
Rognstad	VVS	AS	ble	registrert	i	enhetsregisteret	13.07.1998.	Det	har	sin	virksomhet/næring	
innen;	rørlegger-	og	ventilasjonsarbeid.	Foretaket	er	registrert	som	privat	aksjeselskap,	med	
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Håkon	Rognstad	som	daglig	leder-	og		19	ansatte.	De	viser	til	4	ansatte	som	rørleggermestre,	
en	fagskole-elektro	utdannet,	og	en	med	master	i	miljøteknikk-	
varme/ventilasjon/vann/avløp.	De	har	hatt	sentral	godkjenning	siden	05/2006.	

	

Saksgang	
13.08.2015		 Søknad	om	endring	–	sak.15/6753	
22.09.2015		 Foreløpig	svarbrev	
01.10.2015		 Tilleggsinfo	mottatt	
08.10.2015		 Vedtak	
08.10.2015		 Mottat	klage	på	vedtak	

	

Foretakets	anførsler	
I	klage	mottatt	08.10.2015	vedlegges	vedtaket	med	påførte	kommentarer	av	H.Rognstad,	
dokumentasjon	av	referanser	i	form	av	tegninger,	samt	kursbevis	i	tegningsprogrammer.	I	
begrunnelsen	for	klagen	stilles	det	spørsmål	om	innsendt	dokumentasjon	er	lest,	og	om	
tidligere	godkjenningsområder	er	hensyntatt.	Det	ønskes	videre,	hvis	mulig,	en	ny	vurdering	
av	annen	saksbehandler.	Det	vises	for	øvrig	til	klagen	og	vedleggene	til	denne.	

	

Vurdering		
Direktoratet	har	vurdert	den	foreliggende	informasjon	i	saken,	og	funnet	grunn	til	endring	av	
avgjørelse	i	vedtak	av	28.09.2015	for	ett	godkjenningsområde.	Eget	omgjøringsvedtak	er	fattet	
for-	utførelse	av	ventilasjon-	og	klimainstallasjoner	i	tiltaksklasse	2.	Hva	gjelder	de	øvrige	
påklagede	områder	er	det	ikke	funnet	grunnlag	for	at	klagen	kan	føre	frem	for	disse.		

Ifølge	byggesaksforskriften	§	11-1	skal	foretaket	i	søknad	om	sentral	godkjenning	for	
ansvarsrett	”dokumentere	at	det	har	samlede	kvalifikasjoner	som	er	tilpasset	det	omsøkte	
godkjenningsområdet”.	Videre	skal	det	legges	vekt	på	”en	vurdering	av	om	foretakets	
kvalifikasjoner	med	hensyn	til	utdanning	og	praksis	fremstår	som	relevante	for	det	omsøkte	
godkjenningsområdet”	og	foretakets	”tilknytning	til	godkjenningsområdet”,	jf.	SAK10	§	11-4	
første	og	annet	ledd	med	tilhørende	veiledning	og	SAK10	§	11-3	om	kravet	til	dokumentasjon	
av	praksis.	

Videre	innebærer	dette	at	foretaket	må	dokumentere	at	det	behersker	godkjenningsområdets	
faglige	innhold	slik	dette	er	beskrevet	i	veiledningen	til	det	aktuelle	godkjenningsområdet	i	
SAK10	§	13-5,	og	i	beskrivelse	av	de	ulike	ansvarsområdene	i	SAK10	kap.	12.		

For	å	kunne	innvilges	sentral	godkjenning,	må	foretaket	oppfylle	de	kravene	som	til	enhver	tid	
stilles	i	SAK	10	del	3,	jf.	plan-	og	bygningsloven.	For	øvrig	vises	til	generell	orientering	om	
grunnleggende	vilkår	for	å	kunne	innvilges	sentral	godkjenning	som	finnes	på	våre	
hjemmesider.	
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PRO	–	Overordnet	ansvar	for	prosjektering,	tkl.2			

Krav	til	utdanning	

Ifølge	SAK10	§	11-1	første	ledd	og	veiledningen	til	denne	slik	denne	uttrykker	gjeldende	
forvaltningspraksis,	er	det	nødvendig	med	utdanning	på	linje	med	ingeniør/bachelor	i	bygg	
eller	arkitektur	og	6	års	dokumentert	praksis	med	hele	godkjenningsområdets	faglige	
innhold.	

I	foretaket	finnes	det	en	siv.ing.	i	miljøteknikk,	samt	mesterbrev	og	fagbrev	innenfor	
rørlegger/elektro.	Direktoratet	finner	dette	relevant	og	på	tilstrekkelig	nivå	for	
godkjenningsområdet,	og	konkluderer	derfor	med	at	den	nødvendige	utdannelsen	er	på	
plass	i	foretaket.”	

Klagenemnda	er	uenige	i	at	utdanning	innenfor	miljøteknikk,	rørlegger/elektro	er	tilstrekkelig	
relevant	for	godkjenningsområdet.	Nemnda	finner	derfor	at	utdanningskravet	ikke	er	oppfylt.	
Det	hitsettes	videre	fra	direktoratets	saksfremlegg:	

	

”Krav	til	praksis	
Godkjenningsområdet	overordnet	ansvar	for	prosjektering	omfatter	komplett	prosjektering	
av	alle	relevante	fagområder.	For	de	oppgaver	som	utføres	av	andre,	har	foretaket	ansvar	for	
prosjekteringsledelse	med	koordinering,	og	ansvar	for	grensesnittene.	Oppgaven	omfatter	
ansvar	for	koordinering	av	de	forskjellige	prosjekteringsoppgavene,	uavhengig	av	om	det	
utføres	med	egne	ansatte	eller	med	andre	innleide	foretak.	Det	hører	med	til	overordnet	
prosjekterendes	rolle	å	påse	at	de	prosjekterende	fagområder	oppfyller	byggteknisk	forskrift	
og	at	grensesnittene	mellom	fagområdene	blir	ivaretatt.	Der	det	benyttes	underkonsulenter	
skal	disse	oppfylle	både	kvalifikasjons-	og	systemkrav	som	følger	av	byggesaksforskriften.		

Oppgaven	omfatter	tiltak	med	middels	vanskelighetsgrad,	hvor	alle	vesentlige	
prosjekteringsoppgaver	ligger	i	tiltaksklasse	2	samt	prosjektering	av	sikringstiltak	for	
utførelse.	Overordnet	ansvar	i	tiltaksklasse	2	kan	omfatte	flere	grensesnitt	mellom	
fagområder.	Eksempler	på	bygninger	der	prosjekteringen	kan	ligge	i	tiltaksklasse	2	kan	i	følge	
SAK10	§	13-5	andre	ledd	bokstav	a	være	:		

• bygninger	med	boenhet	med	3-5	etasjer,		
• middels	store	industribygg	og	lagerbygg	(t.o.m.	5	000	m2)	med	enkel	planløsning	,		
• overnattingsbygg	t.o.m.	2	000	m2	BRA,		
• infrastruktur	som	veier,	vann-,	avløps-	og	overvannsledninger	for	større	bolig	felt	

og/eller	kommunal	infrastruktur	t.o.m.	200	personekvivalenter	(pe),		
• utskifting	eller	ombygging	av	eksisterende	tekniske	installasjoner	hvor	

prosjekteringen	av	nye	installasjoner	normalt	ligger	i	tiltaksklasse	3.		
I	tillegg	må	foretaket	beherske	prosjekterendes	oppgaver	og	ansvar	etter	SAK10	§	12-3.	

I	søknaden	er	det	vist	til	ulike	prosjekter,	særlig	innen	sanitær,	varme	og	
ventilasjonsvirksomhet.	Vi	kan	ikke	ut	fra	de	beskrivelser	som	er	gitt	at	Rognstad	AS	har	stått	
ansvarlig	for	andre	foretak	sin	prosjektering.	Det	er	dermed	Direktoratet	for	byggkvalitet	sin	
oppfatning	at	foretaket	ikke	har	dokumentert	erfaring	med	overordnet	ansvar	med	det	
innhold	dette	har	etter	SAK10	§	13-5	andre	ledd	bokstav	a.	
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PRO	–	Arkitektur,	tiltaksklasse	1	

Krav	til	utdanning	
Det	fremgår	av	SAK10	§	11-1	og	tilhørende	veiledning	at	kravet	til	utdanningsnivå	for	
prosjektering	i	tiltaksklasse	1	er	utdanning	som	svarer	til	mester/fagskole	innenfor	linjefag	-	
herunder	bygg/arkitektur,	og	4	års	dokumentert	praksis	med	hele	godkjenningsområdets	
faglige	innhold.	

Foretaket	har	flere	ansatte	med	utdanning	på	tilstrekkelig	nivå,	men	det	kommer	ikke	frem	at	
disse	innehar	relevant	faglig	kompetanse/retning.	Utdanning	innenfor	vvs	og	miljøteknikk	
anses	ikke	relevant	for	prosjektering	av	arkitektur.	Utdanningskravet	er	med	det	ikke	oppfylt.	

	

Krav	til	praksis	
Arkitekturprosjektering	av	bygninger,	anlegg	eller	konstruksjoner	omfatter	arkitektonisk	
utforming	av	nytt	eller	endring	av	eksisterende	tiltak,	hvor	krav	til	visuelle	kvaliteter,	
funksjonelle	og	miljømessige	forhold,	samt	byggverkets	kompleksitet	og/eller	tilpasningsbehov	
til	omgivelser	er	avgjørende	for	fastsettelse	av	tiltaksklasse.	Dette	innebærer	blant	annet	
ansvar	for	oppfyllelse	av	byggteknisk	forskrift	og	krav	i	plan	og	bygningsloven,	hvor	utarbeiding	
av	situasjonsplan	med	parkering,	vei	og	utomhusarealer,	og	brann	også	er	en	del	av	
oppgavene,	jf.	SAK10	§§	12-3	og	13-5	andre	ledd	bokstav	b.	

Tiltaksklasse	1	omfatter	utforming	av	nytt	eller	endring	av	eksisterende	tiltak	med	liten	
vanskelighetsgrad	eller	kompleksitet,	og	inntil	500m2	BRA,	større	industri	eller	lagerbygg	med	
enkel	planløsning,	og	endringer	i	eksisterende	byggverk	uten	stor	arkitektonisk	verdi	i	seg	selv.		

Foretaket	har	vist	til	6	referanseprosjekter	under	dette	området,	hvor	det	dokumenteres	
uttegning	av	detaljer.	Den	gitte	informasjon	gir	ikke	en	tilstrekkelig	beskrivelse	for	å	kunne	
dekke	de	oppgaver	som	godkjenningsområdet	omfatter	her;	arkitektur,	
konstruksjonssikkerhet,	brann,	planløsning,	miljø	og	helse,	bygningsfysikkk,	energi	og	
lydforhold.		

Etter	direktoratets	vurdering	er	det	ikke	gitt	tilstrekkelig	dekkende	beskrivelse	av	
prosjekteringspraksis	innenfor	godkjenningsområdet,	jf.	SAK10	§13-5	andre	ledd	bokstav	b	
og	veiledningen	til	denne.		

	

PRO	–	Sanitær,	varme-	og	slukkeinstallasjoner,	tiltaksklasse	3	

Krav	til	utdanning	
Det	fremgår	av	SAK10	§	11-1	og	tilhørende	veiledning	at	kravet	til	utdanningsnivå	for	
prosjektering	i	tiltaksklasse	3	er	utdanning	som	svarer	til	master/siv.ing.	innen	vvs	og	8	års	
dokumentert	praksis	med	hele	godkjenningsområdets	faglige	innhold.		
Foretaket	har	en	ansatt	med	utdanning	på	tilstrekkelig	nivå,	med	en	master	i	miljøteknikk	fra	
2005	hvor	angitt	praksistid	er	2	år.	Foretaket	har	dermed	ikke	dokumentert	lang	nok	praksistid	
etter	endt	utdanning	og	utdanningskravet	er	ikke	oppfylt.	
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Krav	til	praksis	
Godkjenningsområdet	innbefatter	prosjektering	av	nye	eller	endring	av	eksisterende	
installasjoner	med	stor	vanskelighetsgrad	eller	kompleksitet,	i	bygning	med	flere	enn	5	
etasjer.		

Prosjektering	av	sanitærinstallasjoner	omfatter	plassering	av	sanitærutstyr	med	tilhørende	
rørsystemer,	herunder	vann-	og	avløpsledninger,	samt	plassering	av	brannhydranter.	
Godkjenningsområdet	omfatter	også	prosjektering	av	sanitærinstallasjoner	og	renseanlegg	for	
vann	og	avløp,	samt	for	store	åpne	og	innebygde	bassenger.	Godkjenningsområdet	omfatter	
slukkeinstallasjoner	i	bygninger	i	BKL	3,	og	varmeanlegg	med	effekt	inntil	100	kW,	jf.	SAK10	§	
13-5,2.ledd	bokstav	i.	

Det	er	angitt	7	referanseprosjekter	hvor	disse	vurderes	å	falle	inn	under	tiltaksklasse	1-2	som	
tidligere	er	innvilget	den	28.07.2015	ref.nr:	15/5158-2.	
Vi	kan	ikke	se	at	praksistid	for	den	ansatte	med	riktig	utdanningsnivå	er	oppfylt	ihht.	
forskriftene	eller	at	det	er	gitt	tilstrekkelig	dekkende	beskrivelse	av	prosjekteringspraksis	
innenfor	godkjenningsområdet,	jf.	SAK10	§13-5	andre	ledd	bokstav	i	og	veiledningen	til	
denne.	Foretaket	har	dermed	ikke	vist	at	de	samlet	innehar	tilstrekkelige	kvalifikasjoner	til	å	
få	godkjenning	som	prosjekterende	for	nevnte	godkjenningsområde,	jf.	SAK10	§§	11-1	og	11-
2	med	veiledning.	

	

PRO	–	Vannforsynings-,	avløps-	og	fjernvarmeanlegg,	tiltaksklasse	2	

Krav	til	utdanning	
Det	fremgår	av	SAK10	§	11-1	og	tilhørende	veiledning	at	kravet	til	utdanningsnivå	for	
prosjektering	i	tiltaksklasse	2	er	utdanning	som	svarer	til	ingeniør/bachelor	innen	vvs	og	6	års	
dokumentert	praksis	med	hele	godkjenningsområdets	faglige	innhold.		
Foretaket	har	en	ansatt	med	utdanning	på	tilstrekkelig	nivå,	med	en	master	i	miljøteknikk	fra	
2005	hvor	angitt	praksistid	er	2.	Foretaket	har	dermed	ikke	dokumentert	lang	nok	praksistid	
etter	endt	utdanning	og	utdanningskravet	er	ikke	oppfylt.	

	

Krav	til	praksis	
Godkjenningsområdet	omfatter	komplett	prosjektering	av	anleggskonstruksjoner	og	
installasjoner,	nødvendig	dimensjonering	og	spesifikasjon	av	produkter	og	komponenter	med	
tilhørende	dokumentasjon,	jf.	forskrift	om	omsetning	og	dokumentasjon	av	produkter	til	
byggverk.	Området	omfatter	også	plassering	av	tiltaket	på	situasjonsplan	med	koordinatfesting	
og	høydeangivelse,	sikringstiltak	og	FDV	dokumentasjon,	jf.	SAK10	§	13-5	andre	ledd	bokstav	k.	
Det	er	angitt	6	referanseprosjekter	hvor	det	er	beskrevet	prosjektering	innenfor	tiltaksklasse	1	
og	2	for	dette	området.	Referanseprosjektene	anses	å	være	dekkende	for	dette	
godkjenningsområdet.	
Som	nevnt	ovenfor	kan	vi	imidlertid	ikke	se	at	det	er	dokumentert	tilstrekkelig	praksistid	som	
ansvarlig	prosjekterende.	Foretaket	har	dermed	ikke	vist	at	de	samlet	innehar	tilstrekkelige	
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kvalifikasjoner	til	å	få	godkjenning	som	prosjekterende	for	nevnte	godkjenningsområde,	jf.	
SAK10	§§	11-1	og	11-2	med	veiledning.	

	

UTF	–	Grunnarbeid	og	landskapsutforming,	tiltaksklasse	1	

Krav	til	utdanning	
Det	fremgår	av	SAK10	§	11-1	og	tilhørende	veiledning	at	kravet	til	utdanningsnivå	for	
utførende	i	tiltaksklasse	1	er	utdanning	som	svarer	til	fagbrev	i	
anleggsmaskinførerfaget/yrkesbevis	og	2	års	dokumentert	praksis	med	hele	
godkjenningsområdets	faglige	innhold.		
Foretaket	har	ikke	vist	til	ansatte	med	slik	utdanning.	Utdanningskravet	er	med	det	ikke	
oppfylt.	

	

Krav	til	praksis	
Utførelse	omfatter	graving,	sprengning,	oppfylling,	planering	og	komprimering.	Innenfor	
tiltaksklasse	1	inngår	for	eksempel	fjellarbeider	i	dagen,	sprengning	av	grop	eller	skjeæringer	
med	liten	risiko	for	skader,	fjellavdekning,	gjenfyllingsarbeider	for	kabel,	dreneringsarbeider	og	
grøfter	for	VA-ledninger	inkl.	legging	av	ledninger	med	diameter	høyst	50mm	for	vann	og	
200mm	for	avløpsledninger,	komprimering	med	mer,	jf.	SAK10	§	13-5	tredje	ledd	bokstav	c.			

Det	er	angitt	4	referanseprosjekter	hvor	beskrivelsen	viser	at	foretaket	”har	ansvaret	for”	
graving	og	terrengarbeider.	Det	kommer	her	ikke	tydelig	frem	om	det	er	ansatte	i	foretaket	
som	har	utført	dette	arbeidet,	eller	om	det	er	innleide	foretak.	Beskrivelser	gitt	i	
referanseprosjektene	dekker	for	øvrig	arbeider	innenfor	tiltaksklasse	1,	jf.	SAK10	§	13-5	tredje	
ledd	bokstav	c.			

Vi	kan	ikke	se	at	det	er	dokumentert	relevant	utdanning	for	dette	området,	eller	at	det	
kommer	tydelig	frem	i	beskrivelsene	at	arbeidet	er	utført	av	foretakets	egne	ressurser.	
Foretaket	har	dermed	ikke	vist	at	de	samlet	innehar	tilstrekkelige	kvalifikasjoner	til	å	få	
godkjenning	som	utførende	for	nevnte	godkjenningsområde,	jf.	SAK10	§§	11-1	og	11-2	med	
veiledning.		

	

UTF	–	Tømrerarbeid	og	montering	av	trekonstruksjoner,	tiltaksklasse	1	

Krav	til	utdanning	
Det	fremgår	av	SAK10	§	11-1	og	tilhørende	veiledning	at	kravet	til	utdanningsnivå	for	
utførende	i	tiltaksklasse	1	er	utdanning	som	svarer	til	svennebrev	som	tømrer	og	2	års	
dokumentert	praksis	med	hele	godkjenningsområdets	faglige	innhold.		
Foretaket	har	ikke	vist	til	ansatte	med	slik	utdanning.	Utdanningskravet	er	med	det	ikke	
oppfylt.	

	

Krav	til	praksis	
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Godkjenningsområdet	omfatter	oppføring	og	endringsarbeider	av	byggverk	med	liten	
vanskelighetsgrad,	som	f.eks.	enebolig,	tomannsbolig,	rekkehus	og	kjedehus,	og	andre	
tømrerarbeider	med	tilsvarende	vanskelighetsgrad.	Oppgaver	som	inngår	i	
godkjenningsområdet	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	e.			
Det	er	angitt	4	referanseprosjekter	hvor	beskrivelsen	viser	at	foretaket	”har	ansvaret	for”	
graving	og	terrengarbeider.	Det	kommer	her	ikke	tydelig	nok	frem	om	det	er	ansatte	i	
foretaket	som	har	utført	dette	arbeidet.	Beskrivelser	gitt	i	referanseprosjektene	dekker	for	
øvrig	arbeider	innenfor	tiltaksklasse	1,	jf.	SAK10	§	13-5	tredje	ledd	bokstav	e.			
Vi	kan	ikke	se	at	det	er	dokumentert	relevant	utdanning	for	dette	området,	eller	at	det	
kommer	tydelig	frem	i	beskrivelsene	at	arbeidet	er	utført	av	foretakets	egne	ressurser.	
Foretaket	har	dermed	ikke	vist	at	det	samlet	innehar	tilstrekkelige	kvalifikasjoner	til	å	få	
godkjenning	som	utførende	for	nevnte	godkjenningsområde,	jf.	SAK10	§§	11-1	og	11-2	med	
veiledning.		

KTR	–	Overordnet	ansvar	for	kontroll,	tiltaksklasse	2	

Krav	til	utdanning	
Kvalifikasjonskravene	fremgår	av	byggesaksforskriften	§	11-1	og	veiledningen	til	denne.	For	
uavhengig	kontroll	i	tiltaksklasse	2,	er	utdanningskravet	relevant	utdanning	som	svarer	til	
kravet	for	ingeniør/bachelor	og	6	års	praksis	innen	det	aktuelle	godkjenningsområdet.		

Det	vises	til	utdanning	på	siv.ing.	nivå	for	en	person	innen	miljøteknikk,	uteksaminert	2005.	
Nivå	på	utdanning	er	tilfredsstillende,	men	foretaket	viser	ikke	til	at	de	innehar	relevant	
utdanning-	/kompetanse	innenfor	de	underliggende	fagområder	som	gjelder	for	dette	
godkjenningsområdet,	jf.	SAK10	§13-5	femte	ledd	bokstav	a	og	veiledningen	til	denne.	
Utdanningskravet	er	med	det	ikke	oppfylt.	

	

Krav	til	praksis	
Sentral	godkjenning	for	overordnet	ansvar	gis	til	foretak	som	har	erfaring	med	komplett	
kontroll	av	prosjekterings-	og	utførelsesoppgaver	av	alle	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	
den	skal	være	helhetlig	og	gjennomgående	og	omfatte	både	kontroll	av	prosjektering	og	
kontroll	av	utførelse.	(Se	særlig	SAK10	§	14-7	tredje	og	fjerde	ledd	.)		

Overordnet	ansvar	for	kontroll	gjennomføres	i	tråd	med	de	krav	som	stilles	i	SAK10	§§	14-6	
og	14-7	og	er	aktuelt	der	kommunen	ilegger	kontroll	etter	SAK10	§§	14-6	og	14-7.	I	
tiltaksklasse	2	innebærer	dette	uavhengig	kontroll	av	prosjektering	og/eller	utførelse	av	alle	
tiltak	(bygning,	anlegg,	konstruksjon,	installasjon)	hvor	alle	vesentlige	fagområder	ligger	i	
høyst	tiltaksklasse	2.		
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Godkjenningsområdet	omfatter	kontroll	utført	av	et	annet	foretak	enn	det	foretaket	som	har	
utført	arbeidet	som	skal	kontrolleres,	derav	krav	til	uavhengighet	jf.	SAK10	§14-2.		

Det	er	i	referanseprosjektene	ikke	i	tilstrekkelig	grad	synliggjort	om	dette	er	tiltak	i	egenregi,	
eller	faller	inn	under	uavhengig	kontroll.	De	oppgitte	referansene	er	de	samme	brukt	for	de	
andre	godkjenningsområdene,	og	det	kan	synes	som	om	at	praksisen	det	er	vist	til	derfor	
dreier	seg	om	kontroll	av	egne	arbeider.	

Vi	kan	ikke	se	at	dette	er	tilstrekkelig	dekkende	praksis	innenfor	godkjenningsområdet,	jf.	
SAK10	§13-5	femte	ledd	bokstav	a	og	veiledningen	til	denne.»	

	

Klager	har	i	e-post	22.04.2016	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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