
	
	
	
	
	

MØTEPROTOKOLL	

Side	1	

	
Sak	27/15	 Protokoll	fra	klagenemndas	møte	14.	april	2015.	
	
Protokollen	ble	godkjent	uten	merknader.	
 

	

Sak	28/15	 Klage	på	vedtak	om	avslag	på	søknad	om	sentral	godkjenning	fra	M.	Løken	
AS	(godkjenningsnr.	2014/7079).		

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:		 3/15	–	Klagenemnda	for	sentral	godkjenning	av	foretak	for	
ansvarsrett	

Dato/tid:	 02.06.2015	kl.	12.30	til	kl.	16.00	
Sted:	 Swecos	lokaler,	Stavanger	
Deltakere:	 Torild	Engh,	Tone	Cecilie	Frønsdal,	Tore	Hvidsand,	Heidi	Marhaug	

Sauar,	Nils	Ingulf	Langlete,	Eva	Paulshus	
Sekretariatet:																			Hanne	Guro	Warholm	Sørum	
Møteleder:	 Torild	Engh	
Referent:	 Hanne	Guro	Warholm	Sørum	
Referat	også	til:	 Klagenemndas	medlemmer	og	varamedlemmer,	

Kommunal-	og	moderniseringsdepartementet 
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«Klagen	gjelder	

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

• Utførelse	av	grunnarbeid	og	landskapsutforming	i	tiltaksklasse	1.	

Vedtaket	ble	påklaget	i	brev	datert	06.09.2014	ved	Morten	Løken.	Klagen	er	rettidig,	jf.	
forvaltningsloven	§	29.	

Bakgrunn	

Direktoratet	for	byggkvalitet	mottok	den	31.07.2014	søknad	om		sentral	godkjenning	for	
ansvarsrett.	

I	vedtak	datert	22.08.2014	avslo	direktoratet	søknad	om	av	sentral	godkjenning.		

Ingen	godkjenningsområder	ble	innvilget.	

Begrunnelse	for	avslaget	var	at	foretaket	ikke	hadde	dokumentert	nødvendig	relevant	
utdanning,	jf.	byggesaksforskriften	(SAK10)	§§	11-1	første	ledd.	

Generelle	opplysninger	om	foretaket	

M.Løken	AS	ble	stiftet	17.01.2012	,	og	har	sin	adresse	i	Ås	kommune.	Foretaket	har	en	ansatt	
som	startet	virksomheten	i	1997	i	enkeltmannsforetaket	Morten	Løken	org	nr	87922589.			

Morten	Løken	har	utdanning	fra	Gjøvik	tekniske	fagskole	–	linje	maskin	og	gikk	det	siste	året	
av	fagskolen	på	Sofienberg	tekniske	fagskole	med	bilteknikk	som	linjefag.		Løken	har	også	
gjennomført	grunnkurs	for	anleggsmaskinførere	i	regi	av	Abion,	samt	gjennomført	ADK	kurs.	

	

Saksgang	

31.07.2014:	Søknad	om	endring	av	sentral	godkjenning.	
22.08.2014:	Avslag	på	søknad	om	sentral	godkjenning.	
17.09.2014:	Klage	på	avslag	arkivert	hos	direktoratet.	
	

Foretakets	anførsler	

I	klagen	anfører	Morten	Løken	at	det	i	avslaget	legges	betydelig	vekt	på	mangel	på	relevant	
utdanning,	men	det	er	ikke	lagt	vekt	på	at	foretaket	har	mer	enn	17	års	drift	og	erfaring	med	
ansvarsområdet	det	er	søkt	om.		
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Han	skriver	videre	at	han	mere	utdanning	og	praksis	er	relevant	i	forhold	til	den	virksomhet	
foretaket	driver.	Løkens	mener	utdanning	fra	teknisk	fagskole	på	Gjøvik	-	linje	maskin	gir	en	
utfyllende	opplæring	i	ulike	maskiners	drift	og	virkemåter.	Siste	året	gikk	han	på	Sofienberg	
med	bilteknikk	som	linjefag	hvor	det	også	var	flere	relevante	fag	særlig	innen	arbeidsledelse	
og	lovkunnskap	som	han	mener	er	relevante.		

Løken	viser	også	til	at	han	har	gjennomført	grunnkurs	for	anleggsmaskinførere	i	regi	av	Abion	
og	har	også	gjennomført	ADK	kurs.	

Det	beskrives	videre	at	foretaket	siden	oppstarten	i	1997	har	hatt	ansvarsrett	i	en	rekke	
kommuner	herunder	Ås,	Frogn	,	Oslo,	Bærum	Moss	,	Larkollen	osv.		Avslutningsvis	bes	de	
tom	at	søknaden	behandles	på	nytt	og	at	det	legges	mer	vekt	på	praksis.	

Vurdering	

Direktoratet	har	vurdert	klageanførslene	og	funnet	at	klagen	ikke	kan	føre	frem	hva	gjelder			
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.	
byggesaksforskriften	§	11-4	første	og	annet	ledd.		

	

Utførelse	av	grunnarbeid	og	landskapsutforming	i	tiltaksklasse	1.	

Godkjenningsområdet	fremgår	av	byggesaksforskriften	(SAK	10)	§13-5	og	veiledningen	til	
denne.	Fagområdet	omfatter	blant	annet	graving,	sprengning,	oppfylling,	planering	og	
komprimering.			

Kvalifikasjonskravet,	er	at	foretaket	disponerer	personell	med	relevant	utdanning	som	svarer	
til	fag/svennebrev	og	minst	2	års	praksis	jf.	byggesaksforskriften	§11-1	og	veiledningen	til	
denne.			

Relevant	utdanning	vil	for	eksempel	være	fagbrev	som	anleggsmaskinfører.		

Det	stilles	som	krav	at	foretaket	må	oppfylle	og	dokumentere	kravene	til	både	utdanning	og	
praksis.	

Morten	Løken	har	utdanning	fra	teknisk	fagskole	maskin	og	billinje.	Utdanningen	er	på	et	
høyere	nivå	i	utdanningssystemet	enn	minstekravet	men	er	ikke	tilstrekkelig	relevant	for		
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godkjenningsområdet	utførelse	av	grunnarbeid	og	lansdakpasutforming	i	tiltaksklasse1.	
Kravet	til	nødvendig	relevant	utdanning	er	med	det	ikke	dokumentert	oppfylt.	

Det	vises	i	denne	forbindelse	til	muligheten	for	å	få	fag-	og	svennebrev	etter	opplæringslova	
§	3-5:	
	
”Det	er	mogleg	å	ta	fag-	og	sveineprøva	på	grunnlag	av	allsidig	praksis	i	faget	som	er	25	
prosent	lengre	enn	den	fastsette	læretida.	Fylkeskommunen	avgjer	om	den	praksisen	
kandidaten	viser	til,	kan	godkjennast,	og	kan	i	særlege	tilfelle	godkjenne	kortare	praksis.”	
	
I	de	tilfellene	der	det	ikke	er	grunnlag	for	å	skrive	ut	vitnemål	eller	fag-/svennebrev,	kan	
fylkeskommunen,	etter	en	grundig	vurdering	av	personens	realkompetanse,	utstede	et	såkalt	
kompetansebevis,	jf	opplæringslova	§	4A-3	siste	ledd.		

Det	er	fylkeskommunen	som	har	kompetanse	til	å	vurdere	og	eventuelt	godkjenne	
realkompetanse.	

Det	stilles	som	krav	at	foretaket	må	oppfylle	og	dokumentere	kravene	til	både	utdanning	og	
praksis.	

Utdanningskravet	er	ikke	oppfylt	og	selv	om	foretaket	har	dokumentert	tilstrekkelig	praksis	
med	varighet	langt	over	minstekravet,		finner	direktoratet	at	M.	Løken	AS	verken	i	søknaden	
eller	i	klagesaksomgangen	har	dokumentert	at	det	har	tilstrekkelige	kvalifikasjoner	til	å	få	
sentral	godkjenning	for	prosjektering	av	utearealer	og	landskapsutforming	i	tiltaksklasse	1.	

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

	

 

 

Sak	29/15	 Klage	på	vedtak	om	avslag	på	søknad	om	fornyelse	av	sentral	godkjenning	
fra	Spikern	Bygg	AS	(godkjenningsnr.	2014/7451).		

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	
godkjenningsområder:	

• Overordnet	ansvar	for	utførelse	i	tiltaksklasse	2	

• Utførelse	av	tømrerarbeid	og	montering	av	trekonstruksjoner	i	tiltaksklasse	2	

	

I	brev	datert	10.09.2014	ble	vedtaket	påklaget	ved	Jo	Ryste.	Klagen	er	rettidig,	jf.	
forvaltningsloven	§	29.		

	

Bakgrunn	

Direktoratet	for	byggkvalitet	mottok	11.08.2014	søknad	om	fornyelse	av	sentral	godkjenning	
for	ansvarsrett.		

	

I	vedtak	datert	08.09.2014	avslo	direktoratet	delvis	søknad	om	sentral	godkjenning.	Følgende	
godkjenningsområder	ble	innvilget:		

• Overordnet	ansvar	for	utførelse	i	tiltaksklasse	1	

• Utførelse	av	tømrerarbeid	og	montering	av	trekonstruksjoner	i	tiltaksklasse	1	

	

Følgende	godkjenningsområder	ble	ikke	innvilget:	

• Overordnet	ansvar	for	utførelse	i	tiltaksklasse	2	

• Utførelse	av	tømrerarbeid	og	montering	av	trekonstruksjoner	i	tiltaksklasse	2	

	

	

Avslagene	ble	begrunnet	med	at	foretaket	ikke	hadde	dokumentert	nødvendig	
utdanningsnivå,	jf.	byggesaksforskriften	(SAK10)	§	11-1	første	ledd	og	veiledningen	til	
bestemmelsen	slik	den	gir	uttrykk	for	den	sentrale	godkjenningsordningens	praksis	for	krav	
til	utdanningsnivå.	Referanseprosjektene	foretaket	viste	til	dekket	heller	ikke	i	tilstrekkelig	
grad	godkjenningsområdene	foretaket	hadde	søkt	om,	jf.	SAK10	§§	11-4	og	13-5	tredje	ledd	
bokstav	a	og	e	og	tilhørende	veiledning.	Foretaket	hadde	dermed	ikke	dokumentert	at	det	
samlet	har	kvalifikasjoner	som	er	tilpasset	godkjenningsområdene,	jf.	SAK10	§	11-1.	
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Generelle	opplysninger	om	foretaket		

Spikern	Bygg	AS	fikk	sentral	godkjenning	første	gang	02.06.2003.	I	perioden	13.09.2011	–	
07.09.2014	hadde	foretaket	sentral	godkjenning	for	godkjenningsområdene	overordnet	
ansvar	for	utførelse	i	tiltaksklasse	2	og	utførelse	av	tømrerarbeid	og	montering	av	
trekonstruksjoner	i	tiltaksklasse	2.	

Foretaket	har	12	ansatte	og	ligger	i	Oslo.	Jimmy	Munkvold	er	daglig	leder.	Han	har	grunnkurs	
tømrerfag	fra	1985	og	lærlingeskolen,	tømrerlinjen	fra	1986.	Han	har	også	del	1	av	
mesterskolen.	Direktoratet	forstår	det	slik	at	Munkvold	ikke	har	noen	formell	utdanning	i	
tømrerfaget,	men	at	han	har	lang	relevant	praksis.	Foretaket	har	imidlertid	andre	ansatte	
med	svennebrev	som	tømrer.		

	

Saksgang			

11.08.2014:	Søknad	

28.08.2014:	Foreløpig	svarbrev	

02.09.2014:	Mottatt	tilleggsinformasjon	

03.09.2014:	Mottatt	tilleggsinformasjon	

08.09.2014:	Vedtak	om	sentral	godkjenning	(delvis	avslag)	

30.09.2014:	Klage	på	avslag	arkivert	hos	direktoratet	

	

Foretakets	anførsler	

I	klagen	viser	foretaket	til	at	det	har	hatt	sentral	godkjenning	for	de	påklagede	
godkjenningsområdene	siden	2011	og	at	det	ikke	har	vært	utskiftinger	i	ledelsen	siden	den	
gang.	Foretaket	legger	ved	beskrivelse	og	igangsettingstillatelser	for	flere	referanseprosjekter	
som	av	Oslo	kommune	er	plassert	i	tiltaksklasse	2	og	anfører	at	disse	dokumenterer	
tilstrekkelig	kompetanse	til	å	få	innvilget	de	påklagede	godkjenningsområdene.	Videre	viser	
foretaket	til	daglig	leders	lange	praksis,	og	legger	ved	en	liste	over	referanseprosjekter,	og	
hevder	at	et	ensidig	fokus	på	formell	utdanning	ikke	er	i	tråd	med	intensjonen	i	lov	og	
forskrift.	Det	vises	for	øvrig	til	klagen.		

	

Vurdering		

Direktoratet	har	vurdert	klageanførslene	og	funnet	at	klagen	ikke	kan	føre	frem	hva	gjelder	
sentral	godkjenning	for	godkjenningsområdene	overordnet	ansvar	for	utførelse	i	tiltaksklasse	
2	og	utførelse	av	tømrerarbeid	og	montering	av	trekonstruksjoner	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	
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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.		

	

Krav	til	utdanningsnivå	

Det	fremgår	av	SAK10	§	11-1	og	tilhørende	veiledning	at	kravet	til	utdanningsnivå	for	
utførende	i	tiltaksklasse	2	er	utdanning	som	svarer	til	krav	til	mesterbrevsutdanning	eller	
fagskole	med	fagplan	for	linjefag.	Foretakets	daglige	leder	har	grunnkurs	tømrerfag	og	del	1	
av	mesterskolen.	Foretaket	har	også	flere	ansatte	med	svennebrev	som	tømrer.	Foretaket	
har	dermed	ikke	tilstrekkelig	utdanningsnivå	for	de	påklagede	godkjenningsområdene.	
Anbefalt	utdanningsnivå	etter	SAK10	§	11-1	og	tilhørende	veiledning	er	imidlertid	kun	
veiledende,	og	direktoratets	praksis	åpner	for	at	særlig	kvalifiserende	praksis	i	noen	tilfeller	
kan	kompensere	for	manglende	utdanningsnivå.	I	det	følgende	vil	vurderingen	derfor	bli	om	
foretakets	dokumenterte	praksis	for	de	påklagede	godkjenningsområdene	kan	kompensere	
for	manglende	utdanningsnivå.		

	

Foretakets	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.	Plassering	i	tiltaksklasse	vil	avhenge	av	
antall	utførende	foretak,	koordineringsbehov	og	antall	grensesnitt.	I	tiltaksklasse	2	omfattes	
ansvar	for	komplett	utførelse	av	tiltak	med	middels	vanskelighetsgrad,	hvor	alle	vesentlige	
utførelsesoppgaver	ligger	i	tiltaksklasse	2.	Eksempler	på	bygninger	i	tiltaksklasse	2	kan	være	
bygninger	med	boenheter	med	3-5	etasjer,	middels	store	industribygg	og	lagerbygg	og	
overnattingsbygg	t.o.m.	2000	m2	BRA,	jf.	SAK10	§	13-5	tredje	ledd	bokstav	a	og	tilhørende	
veiledning.	

Utførelse	av	tømrerarbeid	og	montering	av	trekonstruksjoner	i	tiltaksklasse	2	omfatter	
oppføring	og	vesentlig	endringsarbeider	av	bygning	med	boenhet	og	flere	enn	3	etasjer,	og	
bygning	for	publikum	og	arbeidsbygning	med	3	og	4	etasjer,	samt	andre	trekonstruksjoner	av	
tilsvarende	kompleksitet,	jf.	veiledning	til	SAK10	§	13-5	tredje	ledd	bokstav	e.	

	

I	søknaden	har	foretaket	vist	til	de	samme	tre	referanseprosjektene	for	begge	de	påklagede		
godkjenningsområdene.	Det	ene	gjaldt	en	enebolig,	det	andre	et	rekkehus	med	3-4	boliger,	
mens	det	tredje	gjaldt	boligbygg	på	3-4	etasjer.	Prosjektene	er	ikke	beskrevet	utover	at	
Spikern	Bygg	AS	var	hovedentreprenør	og	sto	for	de	bygningsmessige	
arbeidene/tømrerarbeidene	i	prosjektene.	I	prosjektet	som	gjaldt	boligbygg	på	3-4	etasjer	er	
det	i	tillegg	opplyst	om	at	det	ikke	var	så	mye	tømrerarbeider,	og	at	de	arbeidene	som	var	
søknadspliktige	i	hovedsak	var	etablering	av	ny	dør.	
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I	brev	av	28.08.2014	ba	direktoratet	om	at	foretaket	sendte	inn	kopi	av	kommunale	vedtak	i	
form	av	igangsettingstillatelser	for	prosjektene	det	ble	vist	til	i	søknaden.	Foretaket	sendte	
inn	flere	igangsettingstillatelser	og	viste	også	til	ytterligere	tre	prosjekter.	Ett	av	de	gjaldt	
oppføring	av	ny	enebolig	som	erstattet	bakgårdsbygning/uthus,	et	annet	gjaldt	innvendig	
ombygging	i	2.	etasje	som	medførte	et	nytt	vindu	på	fasade	mot	vest.	Det	tredje	gjaldt	
hulltaking	i	bærevegg	mellom	stue	og	kjøkken	i	leilighet	i	2.	etasje.		

Slik	direktoratet	vurderer	det	kan	samtlige	prosjekter	foretaket	har	vist	til	i	søknaden	
plasseres	i	tiltaksklasse	1.	Prosjektet	som	gjaldt	rekkehus	med	3-4	boliger	kan,	ut	ifra	
bygningstypen,	plasseres	i	tiltaksklasse	2,	men	i	det	kommunale	vedtaket	som	foretaket	
sendte	inn	fremgår	det	at	prosjektet	gjaldt	bruksendring	av	kjeller.	Det	ble	etablert	en	intern	
trapp	mellom	eksisterende	leilighet	og	det	bruksendrete	boligarealet.	Eksisterende	
kjellervinduer	ble	også	utvidet.	Dette	er	ikke	arbeider	av	en	slik	kompleksitet	at	de	plasseres	i	
tiltaksklasse	2,	jf.	SAK10	§	13-5	tredje	ledd	bokstav	a	og	e	og	tilhørende	veiledning.	Praksisen	
foretaket	har	vist	til	i	søknaden	kan	dermed	ikke	kompensere	for	manglende	utdanningsnivå.		

	

I	klagen	har	foretaket	lagt	ved	14	kommunale	vedtak	som	dokumenterer	at	foretaket	har	
hatt	ansvarsrett	i	prosjektene.	Det	er	også	lagt	ved	en	referanseliste	som	viser	noen	av	
prosjektene	Jimmy	Munkvold	har	vært	faglig	leder	i.	Prosjektene	dreier	seg	om	enten	
bruksendringer,	sammenføyning	av	leiligheter,	ombygginger,	oppføring	av	ståldragere,	
oppdeling	av	leiligheter,	oppføring	av	enebolig,	fasadeendring	eller	innredning	av	loft/kjeller	
til	boligarealer.	

Slik	direktoratet	vurderer	prosjektene	i	forhold	til	SAK10	§	13-5	og	tilhørende	veiledning	har	
foretaket	vist	til	arbeider	som	normalt	plasseres	i	tiltaksklasse	1.	Noen	av	prosjektene,	for	
eksempel	der	hvor	foretaket	har	oppført	eller	endret	bærende	konstruksjoner	i	
forretningsgård/bygård,	kan	plasseres	i	tiltaksklasse	2.	Direktoratet	finner	allikevel	at	
foretaket	ikke	har	vist	til	stor	nok	bredde	innenfor	tiltaksklasse	2-arbeider,	da	
utskifting/endring	av	bærende	konstruksjoner	kun	vil	dekke	en	liten	del	av	de	arbeidene	som	
etter	veiledningen	til	SAK	10	omfattes	av	tiltaksklasse	2	for	de	påklagede	
godkjenningsområdene.		

For	de	andre	prosjektene	er	det	ikke	gitt	informasjon	som	tilsier	at	tiltakene	skal	plasseres	i	
tiltaksklasse	2	og	dermed	kunne	kompensere	for	manglende	utdanningsnivå.	

Etter	en	helhetsvurdering	finner	direktoratet	at	foretaket	ikke	har	vist	til	særlig	kvalifiserende	
praksis	som	kan	kompensere	for	manglende	utdanningsnivå.	Foretaket	har	ikke	dokumentert	
at	det	har	samlede	kvalifikasjoner	for	de	påklagede	godkjenningsområdene	i	tiltaksklasse	2,	
jf.	SAK10	§	11-1.	

	

I	klagen	anfører	foretaket	at	direktoratet	ensidig	fokuserer	på	formell	utdannelse	i	stedet	for	
praksis	og	reell	kompetanse.	Til	dette	vil	direktoratet	bemerke	at	vi	ikke	har	anledning	til	å	
fravike	kravet	om	formell	utdannelse	og	la	realkompetanse	danne	grunnlaget	for	sentral	
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godkjenning.	I	og	med	at	foretaket	har	flere	ansatte	med	svennebrev	som	tømrere,	og	
dermed	formell	utdannelse	i	foretaket	som	er	relevant	for	de	påklagede	
godkjenningsområdene,	har	direktoratet	imidlertid	vurdert	om	lang	praksis	og	
referanseprosjekter	innenfor	tiltaksklasse	2	kan	kompensere	for	manglende	utdanningsnivå.	I	
denne	vurderingen	er	det	også	lagt	vekt	på	daglig	leders	grunnkurs	i	tømrerfag	fra	1985	og	
lærlingeskolen,	del	1	av	mesterskolen,	samt	hans	lange	erfaring	i	bransjen.		

Når	det	gjelder	anførselen	om	at	foretaket	tidligere	har	hatt	sentral	godkjenning	for	de	
påklagede	områdene	er	det	slik	at	foretaket	ved	søknad	om	fornyelse	av	sentral	godkjenning	
må	dokumentere	at	det	oppfyller	de	krav	som	fremgår	av	gjeldende	regelverk	på	tidspunktet	
for	fornyelsessøknaden.	Den	sentrale	godkjenningsordningen	må	forholde	seg	til	disse	
kravene	ved	behandling	av	søknader,	jf.	plan-	og	bygningsloven	§	22-1	andre	ledd	og	Ot.prp.	
nr.	45	(2007-2008)	kap.	27.6.	Det	er	således	ingen	automatikk	i	at	et	foretak	får	fornyet	sin	
sentrale	godkjenning.		

	

På	bakgrunn	av	det	ovenfor	nevnte	finner	direktoratet	at	Spikern	Bygg	AS	verken	i	søknaden	
eller	i	klagesaksomgangen	har	dokumentert	at	det	har	tilstrekkelige	kvalifikasjoner	til	å	få	
sentral	godkjenning	for	godkjenningsområdene	overordnet	ansvar	for	utførelse	i	tiltaksklasse	
2	og	utførelse	av	tømrerarbeid	og	montering	av	trekonstruksjoner	i	tiltaksklasse	2.	

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

 

	

Sak	30/15	 Klage	på	vedtak	om	avslag	på	søknad	om	endring	av	sentral	godkjenning	fra	
IKT	Norway	AS	(godkjenningsnr.	2014/7561).		

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	endring	av	sentral	godkjenning	for	følgende	
godkjenningsområder:	

• Utførelse	av	grunnarbeid	og	landskapsutforming	i	tiltaksklasse	2.	

Vedtaket	ble	påklaget	i	brev	datert	02.10.2014	ved	Allan	Gaupset.	Klagen	er	rettidig,	jf.	
forvaltningsloven	§	29.	

Bakgrunn	

Direktoratet	for	byggkvalitet	mottok	den	26.8.2014	søknad	om	endring	av	sentral	
godkjenning	for	ansvarsrett.	

I	vedtak	datert	12.09.2014	avslo	direktoratet	søknad	om	endring	av	sentral	godkjenning.		

Ingen	godkjenningsområder	ble	innvilget.	

Begrunnelse	for	avslaget	var	at	referanseprosjektene	foretaket	hadde	vist	til	ikke	dekket	
godkjenningsområdet	i	tilstrekkelig	grad,	jf.	SAK	10	§§	11-4	og	13-5	bokstav	c.	og	tilhørende	
veiledning.	Foretaket	hadde	heller	ikke	dokumentert	nødvendig	relevant	utdanning,	jf.	
byggesaksforskriften	(SAK10)	§§	11-1	første	ledd	og	11-4.		

Generelle	opplysninger	om	foretaket	

IKT	Norway	AS	ble	stiftet	17.09.2006	og	har	16	ansatte.	Allan	Gaupset	er	daglig	leder	og	har	
fagbrev	som	elektriker	og	er	ingeniør.	Han	har	siden	2006	vært	prosjektleder	for	bedriftens	
graveprosjekter.		I	avdeling	”Entreprenør”	er	virksomheten	å	grave	grøfter	for	kabelanlegg,	
samt	grøfter	for	fjernvarmeanlegg.	Avdelingen	består	i	tillegg	av	en	prosjektleder	med	
mekanisk	bakgrunn,	en	lastebilsjåfør	,	og	en	maskinfører	med	maskinførerbevis.	Foretaket	
disponerer	ikke	personell	med	relevante	fagbrev.		Foretaket	har	i	tillegg	till	
entreprenøravdelingen	en	egen	konsulentavdeling.		Foretaket	har	i	perioden	30.07.2014	–	
30.07.2017	sentral	godkjenning	for	utførelse	av	grunnarbeid	og	landskapsutforming	i	
tiltaksklasse	1.	

Saksgang	

26.08.2014:	Søknad	om	endring	av	sentral	godkjenning.	
12.09.2014:.	Avslag	på	søknad	om	sentral	godkjenning.	
05.10.2014:.	Klage	på	avslag	arkivert	hos	direktoratet.	
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Foretakets	anførsler	

I	klagen	anfører	Allan	Gaupset	at	de	fikk	godkjenning	for	dette	godkjenningsområdet	den	
13.09.2013,	og	at	det	ikke	er	endringer	i	foretaket	som	skulle	tilsi	at	de	stiller	svakere	nå.		

Han	skriver	videre	at	de	i	8	år	har	jobbet	med	denne	type	leveranser.	Kundene	er	i	all	
hovedsak	bredbåndleverandører	som	Viken	fiber,	Lynet	Internett,	Get,	Open	nett,	Bayonett,	
LOS	Bynett	osv.	I	tillegg	har	de	levert	grøfter	for	fjernvarmeanlegg	med	nødvendig	varsling,	
sikring,	igjenfylling	og	istandsettelse.		Det	redegjøres	videre	for	nøkkelpersoners	bakgrunn	og	
det	bes	avslutningsvis	om	at	direktoratet	revurderer	vedtaket.	
	

Vurdering	

Direktoratet	har	vurdert	klageanførslene	og	funnet	at	klagen	ikke	kan	føre	frem	hva	gjelder			
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.	
byggesaksforskriften	§	11-4	første	og	annet	ledd.		

	

Utførelse	av	grunnarbeid	og	landskapsutforming	i	tiltaksklasse	2.	

Godkjenningsområdet	fremgår	av	byggesaksforskriften	(SAK	10)	§13-5	og	veiledningen	til	
denne	Fagområdet	omfatter	blant	annet	graving,	sprengning,	oppfylling,	planering	og	
komprimering.			

Kvalifikasjonskravet	jf	byggesaksforskriften	§11-1	og	veiledningen	til	denne,	er	at	foretaket	
disponerer	personell	med	relevant	utdanning	som	svarer	til	mesterbrev	eller	teknisk	fagskole	
og	3	års	praksis.	Det	er	foretakets	organisasjonsplan	som	legges	til	grunn	for	vurderingen.		
Planen	skal	vise	foretakets	organisasjonsstruktur,	herunder	hvordan	foretaket	sikrer	
tilstrekkelige	kvalifikasjoner	i	alle	ledd	jf	byggesaksforskirften	§	1,2	og	veiledningen	til	denne.		

Allan	Gaupset	har	elektrobakgrunn	med	fagbrev	og	ingeniørutdanning.		Utdanningen	er	ikke	
tilstrekkelig	relevant	for	godkjenningsområdet.	Foretaket	har	heller	ikke	dokumentert	at	det	
disponerer	personell	med	fagbrev	som	er	relevant	for	utførelse	av	grunnarbeid	og	
landskapautforming.			
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Når	det	gjelder	referanseprosjekter	så	gjelder	disse	utelukkende	graving	av	kabelgrøfter.	
Prosjektene	er	dermed	ikke	dekkende	for	bredden	av	godkjenningsområdet	utførelse	av	
grunnarbeid	og	landskapsutforming	i	tiltaksklasse	2.	

På	bakgrunn	av	det	ovenfor	nevnte	finner	direktoratet	at	IKT	Norway	AS	verken	i	søknaden	
eller	i	klagesaksomgangen	har	dokumentert	at	det	har	tilstrekkelige	kvalifikasjoner	til	å	få	
sentral	godkjenning	for	prosjektering	av	utearealer	og	landskapsutforming	i	tiltaksklasse	2.	

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

 

 

	

Sak	31/15	 Klage	på	vedtak	om	avslag	på	søknad	om	endring	av	sentral	godkjenning	fra	
Sigve	Ektvedt	AS	(godkjenningsnr.	2014/9665).		

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

Vedtak:	

Klagen	tas	ikke	til	følge.	

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

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

«Klagen	gjelder	

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

• Prosjektering	av	utearealer	og	landskapsutforming	i	tiltaksklasse	1.	
• Utførelse	av	plasstøpte	betongkonstruksjoner	i	tiltaksklasse	2.	

Vedtaket	ble	påklaget	i	brev	den	8.12.2014	ved	Sigve	Ektvedt.	Klagen	er	rettidig,	jf.	
forvaltningsloven	§	29.	
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Bakgrunn	

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

I	vedtak	datert	01.12.2014	avslo	direktoratet	søknad	om	endring	av	sentral	godkjenning.		

Ingen	godkjenningsområder	ble	innvilget:	

Begrunnelse	for	avslaget	var	at	foretaket	ikke	hadde	dokumentert	nødvendig	
utdanningsnivå,	jf.	byggesaksforskriften	(SAK10)	§§	11-1	første	ledd.	Referanseprosjektene	
foretaket	hadde	vist	til	dekket	heller	ikke	godkjenningsområdet	i	tilstrekkelig	grad,	jf.	SAK	10	
§§	11-4	og	13-5	og	tilhørende	veiledning.	

Generelle	opplysninger	om	foretaket	

Sigve	Ektvedt	AS	ble	stiftet	29.11.2006	og	har	5	ansatte.	Sigve	Ektvedt	er	daglig	leder.	Han	
har	fagbrev	som	anleggsmaskinfører	og		er	sertifisert	bergsprengningsleder	med	17	års	
erfaring.	Foretaket	består	videre	maskinførere	hvorav	en	også	har	fagbrev	som	bergsprenger.	
Foretaket	har	en	lærling	i	bergverksfaget.	Foretaket	har	i	perioden	19.06.2013	–	19.06.2016	
sentral	godkjenning	for	utførelse	av	grunnarbeid	og	landskapsutforming	i	tiltaksklasse	2		samt	
utførelse	av	rivning	og	miljøsanering	i	tiltaksklasse	2.		

Saksgang	

25.11.2014:	Søknad	om	endring	av	sentral	godkjenning.	
26.11.2014:	Tilleggsopplysning	pr	e-post	fra	foretaket.	
01.12.2014:	Avslag	på	søknad	om	sentral	godkjenning.	
08.12.2014:	Klage	på	avslag	arkivert	hos	direktoratet.	

Foretakets	anførsler	

I	klagen	anfører	Sigve	Ektvedt	at	de	har	søkt	om	å	få	prosjekterende	for	anlegg	og	
konstruksjoner	i	kl	1.	Han	skriver	videre	at	det	er	rart	at	direktoratet	kan	ta	fra	han	denne	
uten	at	han	gi	mulighet	til	å	gå	overgangskurs	eller	andre	løsninger.	

Han	skriver	videre	at	de	også	har	fått	avslag	på	betongarbeider	i	tiltaksklasse	2	,men	regner	
med	at	tiltaksklasse	1	kan	bli	godkjent.			

Han	viser	også	til	samme	problemstilling	i	bergsprengningsfaget	hvor	det	er		lagt	til	rette	for	
at	de	som	har	godkjenning	fra	før	kan	ta	kurs	for	kompetanseheving.		Det	vises	til	klagen.	
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Vurdering	

Direktoratet	har	vurdert	klageanførslene	og	funnet	at	klagen	ikke	kan	føre	frem	hva	gjelder			
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	slik	det	fremgår	av	organisasjonsplanen	etter	§	10-1	første	ledd	
bokstav	a,	jf.	§	1-2	første	ledd	bokstav	e,	herunder	at	det	benyttes	nødvendige	og	relevante	
faglige	kvalifikasjoner	for	å	sikre	at	arbeid	innenfor	det	omsøkte	godkjenningsområdet	
ivaretas	i	samsvar	med	krav	gitt	i	eller	med	hjemmel	i	plan-	og	bygningsloven.		

Videre	skal	det	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	utearealer	og	landskapsutforming	i	tiltaksklasse	1.	

Godkjenningsområdet	fremgår	av	byggesaksforskriften	(SAK	10)	§13-5	og	veiledningen	til	
denne:		
	
Prosjektering	av	utearealer	og	landskapsutforming	skal	ta	hensyn	til	egnethet	og	funksjon,	
slik	at	god	kvalitet	oppnås	i	forhold	til	universell	utforming,	sikkerhet	og	innvirkning	på	ytre	
miljø,	herunder	overvann.	
	
Prosjekteringen	av	utearealer	og	landskapsutforming	i	tiltaksklasse	1	omfatter	mindre	
inngrep	ved	uproblematiske	grunn-	og	forurensningsforhold	og	der	innvirkning	på	ytre	miljø	
er	små.		
	
Eksempler	på	tiltak	i	dette	godkjenningsområdet	kan	være:	

• prosjektering	av	utearealer,	herunder	veg	og	parkeringsplasser	for	en	gruppe	av	
småhus	eller	hytter,	

• deponier,	masseuttak	og	oppfylling	inntil	3	m	høyde	fra	opprinnelig	nivå.	

Kvalifikasjonskravet	er	at	foretaket	disponerer	tilstrekkelig	personell	med	relevant	utdanning	
på	nivå	som	svarer	til	mesterbrev	eller	teknisk	fagskole	og	4	års	praksis,	jf.	
byggesaksforskriften	§	11-1	og	veiledningen	til	denne.		

Sigve	Ektvedt	har	høyeste	utdanning	i	foretaket.	Han	har	fagbrev	som	anleggsmaskinfører	
Dette	tilfredsstiller	ikke	kravene	til	utdanningsnivå.		



	

Side	15	

Det	var	ved	søknaden	vist	til	referanseprosjekter	og	vedlagt	kopi	av	flere	
igangsettingstillatelser.	Foretaket	har	utover	det	ikke	beskrevet	sin	praksis	men	det	fremgår	
av	igangsettingstillatelsene	at	det	er	gitt	ansvarsrett	innen	prosjektering	med	litt	forskjellige	
benevninger:					

• Pro	-	grunnarbeid.		
• Pro	-	utvendig	sanitæranlegg.	
• Pro	-		byggetomtens	bæreevne.	
• Prosjektering	av	grunn	og	terrengarbeid.	

Ansvarsrettene	gjelder	i	all	hovedsak	enebolig,	og	med	en	benevning	som	berører	flere	
fagområder	/sentrale	godkjenningsområder	slik	som	geoteknikk,	
vannforsyning/sanitæranlegg,	og	terrengarbeid.	

Direktoratet	vurderer	ikke	denne	praksisen	til	å	dekke	kjernen	av	godkjenningsområdet	
prosjektering	av	utearealer	og	landskapsutforming	i	tiltaksklasse	1.			For	dette	
godkjenningsområdet	bør	det	blant	annet	forutsettes	praksis	fra	komplett	utarbeidelse	av	
utomhusplaner	for	en	gruppe	småhus	eller	tilsvarende.	Det	er	ikke	vist	til	praksis	fra	slikt	
arbeid	utført	av	Sigve	Ektvedt	AS.	

Ektvedt	viser	i	klagen	til	tidligere	godkjenning	innen	prosjektering	av	anlegg	og	
konstruksjoner	i	tiltaksklasse	1.		Dette	godkjenningsområdet	eksisterer	ikke	i	dagens	ordning.	
Ved	fornyelse	er	det	kravene	på	søknadstidspunktet	som	må	oppfylles,	og	direktoratet	kan	
derfor	ikke	i	særlig	grad	vektlegge	tidligere	godkjenninger	i	kvalifikasjonsvurderingen.		

Ifølge	plan-	og	bygningsloven(pbl)	§	22-1.1	skal	sentral	godkjenning	kun	gis	til	foretak	som	er	
kvalifisert.	Foretaket	har	dokumentasjonsplikten	for	at	den	oppfyller	vilkårene,	og	skal	legge	
ved	dokumentasjon	i	søknaden	som	viser	at	dette	er	tilfellet,	jf	byggesaksforskriften	(SAK10)	
§	13-2.2.		

På	bakgrunn	av	det	ovenfor	nevnte	finner	direktoratet	at	Sigve	Ektvedt	AS	verken	i	søknaden	
eller	i	klagesaksomgangen	har	dokumentert	at	det	har	tilstrekkelige	kvalifikasjoner	til	å	få	
sentral	godkjenning	for	prosjektering	av	utearealer	og	landskapsutforming	i	tiltaksklasse	1.	

	

Utførelse	av	plassstøpte	betongkonstruksjoner	i	tiltaksklasse	2	og		1	

Godkjenningsområdet	fremgår	av	byggesaksforskriften	(SAK	10)	§13-5	og	veiledningen	til	
denne:		Fagområdet	omfatter	forskalings-,	armerings-	og	utstøpningsarbeider	av	
konstruksjoner	som	fundamenter,	vegger,	søyler,	bjelker	og	dekker.	

Kvalifikasjonskravet	for	tiltaksklasse	2	er	at	foretaket	disponerer	tilstrekkelig	personell	med	
relevant	utdanning	på	nivå	som	svarer	til	mesterbrev	eller	teknisk	fagskole	og	4	års	praksis	jf.	
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byggesaksforskriften	§	11-1	og	veiledningen	til	denne.	For	tiltaksklasse	1	er	minstekravet	
relevant	utdanning	som	svarer	til	fagbrev.	I	dette	tilfellet	vil	det	være	fagbrev	innen	
betongfaget.	

Det	fremgår	av	organisasjonsplanen	at	foretaket	består	av	fem	ansatte	hvorav	alle	har	
maskinfører	eller	bergverksutdanning	/	bakgrunn.	Direktoratet	vurderer	ikke	dette	som	
tilstrekkelig	relevant	utdanning.	Foretaket	har	heller	ikke	tilstrekkelig	redegjort	for	praksis	fra	
plasstøpte	betongarbeider.			

På	bakgrunn	av	det	ovenfor	nevnte	finner	direktoratet	at	Sigve	Ektvedt	AS	verken	i	søknaden	
eller	i	klagesaksomgangen	har	dokumentert	at	det	har	tilstrekkelige	kvalifikasjoner	til	å	få	
sentral	godkjenning	for	utførelse	av	betongarbeider	i	tiltaksklasse	1	eller	2.		

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

	
 

 

Sak	32/15	 Klage	på	vedtak	om	avslag	på	søknad	om	sentral	godkjenning	fra	Meventus	
AS	(godkjenningsnr.	2014/7972).		

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:	

• Overordnet	ansvar	for	utførelse	i	tiltaksklasse	2		

I	e-post	datert	20.10.2014	ble	vedtaket	påklaget	ved	Terje	Sellevåg.		Klagen	er	rettidig,	jf.	
forvaltningsloven	§	29.		

	

	



	

Side	17	

Bakgrunn	

Direktoratet	for	byggkvalitet	mottok	14.08.2014	søknad	om	av	sentral	godkjenning	for	
ansvarsrett.		

I	vedtak	datert	29.09.2014	avslo	direktoratet	søknad	om	sentral	godkjenning.		

Begrunnelse	for	avslaget	var	at	foretaket	ikke	hadde	oversendt	og	dokumentert	tilstrekkelige	
samlede	byggfaglige	kvalifikasjoner,	jf.	Byggesaksforskriften(SAK	10)	§	11-1	med	tilhørende	
veiledning	samt	dokumentasjon	for	systemkrav	jf.	Byggesaksforskriftens(SAK	10)	§	10-1.		

	

Generelle	opplysninger	om	foretaket		

Meventus	AS	utfører	montasje	av	vindmaster	og	fundamenter	til	disse.	Foretaket	ble	stiftet	
12.01.2006	og	består	av	15	ansatte.	Erik	Amundsen	er	administrerende	direktør.	Han	er	
sivilingeniør	telecomm.	Foretaket	har	videre	en	bred	kompetanse	med	blant	annet	
vindanalytikkere	,	og	maskiningeniører.	

	

Saksgang			

14.08.2014:	Søknad.	

05.09.2014:	Foreløpig	svarbrev.	

29.09.2014:	Avslag	på	søknad	om	sentral	godkjenning.		

20.10.2014:	Klage	på	avslag	arkivert	hos	direktoratet.	

	

Foretakets	anførsler	

I	klagen	skriver	Terje	Sellevåg	at	de	mener	avslaget	er	basert	på	mangelfullt	grunnlag	og	
bestrider	vedtaket.		Han	anfører	at	foretaket	oversendte	relativt	mye	informasjon	i	første	e-
post	som	direktoratets	sitt	system	dessverre	ikke	håndterte.		De	ble	da	bedt	om	å	
komprimere	det	ned,	hvilket	de	gjorde	og	vedlegger	klagen	på	nytt	et	utvalg	av	
dokumentasjon.	

Han	skriver	videre	at	det	av	og	til	dukker	opp	spørsmål	om	de	har	sentral	godkjenning,	og	at	
de	da	må	søke	lokal	godkjenning	fordi	de	ikke	har	sentral	godkjenning.		Tiltakene	er	ikke	så	
omfangsrike,		og		søknad	om	lokal	godkjenning	krever	forholdsmessig	omfattende	
dokumentasjon	for	et	lite	foretak.	Foretaket	kan	godt	klare	seg	med	en	bekreftelse	på	at	de	
ikke	trenger	sentral	godkjenning	noe	de	har	drøftet	i	telefonsamtale	med	direktoratet.	

Arbeidet	foretaket	utfører	er	fundamentering	hvor	de	benytter	foretaket	Helicon	AS	som	har	
sentral	godkjenning.		Masten	produseres	i	Danmark,		og	Meventus	AS	monterer	masten	
sammen	med	instrumenter	over	fundament	.		Dette	arbeidet	kommer	inn	under	tiltaksklasse	
2	og	foretaket	har	derfor	søkt	om	denne	tiltaksklassen.	

Han	viser	videre	til	HMs	prosedyrer	at	kunder	er	etablerte	energiverk	i	tillegg	til	private	
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utbyggere	av	vindparker.		

	

Vurdering		

Direktoratet	har	vurdert	klageanførslene	og	funnet	at	klagen	ikke	kan	føre	frem	hva	gjelder	
sentral	godkjenning	for	overordnet	ansvar	for	utførelse	i	tiltaksklasse	2.		

Ifølge	byggesaksforskriften	§	11-1	skal	foretaket	i	søknad	om	sentral	godkjenning	for	
ansvarsrett	”dokumentere	at	det	har	en	samlet	kompetanse	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.		

Godkjenningsområdet	fremkommer	av	veiledningen	til	byggesaksforskriften	§	13-5	tredje	
ledd	bokstav	a.	Godkjenningsområdet	omfatter	ansvar	for	komplett	utførelse	av	alle	
relevante	fagområder.	Dette	innebærer	ansvar	for	koordinering	av	de	utførende	fagområder,	
uavhengig	av	om	oppgavene	utføres	av	egne	ansatte	eller	innleide	foretak.	
Godkjenningsområdet	innebærer	også	ansvar	for	grensesnittene	mellom	fagområdene.		
Der	det	benyttes	underentreprenører,	skal	disse	oppfylle	system-	og	kvalifikasjonskrav	som	
følger	av	byggesaksforskriften	kap.	10	og	11.		
	
Plassering	i	tiltaksklasse	vil	avhenge	av	antall	utførende	foretak,	koordineringsbehov	og	antall	
grensesnitt.	Tiltaksklasse	for	de	enkelte	fagområder	behøver	ikke	være	avgjørende.	
	
Eksempler	på	overordnet	ansvar	for	utførelse	av	bygninger	i	tiltaksklasse	2	kan	være	
oppføring	eller	vesentlig	endring	av:	

• Bygninger	med	boenheter	med	3-5	etasjer.	
• Middels	store	industribygg	og	lagerbygg	(t.o.m.	5	000	m2	BRA)	med	enkel	

planløsning.	
• Overnattingsbygg	t.o.m.	2	000	m2	BRA.		
• Infrastruktur	som	veier,	vann-,	avløps-	og	overvannsledninger	for	større	bolig	felt	

og/eller	kommunal	infrastruktur	t.o.m.	200	personekvivalenter	(pe).		

• Utskifting	eller	ombygging	av	eksisterende	tekniske	installasjoner	hvor	prosjektering	
og	utførelse	av	nye	installasjoner	normalt	ligger	i	tiltaksklasse	3.		

Kvalifikasjonskravene	følger	av	byggesaksforskriften	§	11-1	og	veiledningen	til	denne.	For	
utførelse	i	tiltaksklasse	2	er	kravet	relevant	utdanning	som	svarer	til	krav	fra	
mesterbrevutdanning	eller	teknisk	fagskole	og	3	års	praksis.	Direktoratet	legger	til	grunn	at	
det	må	dokumenteres	både	relevant	utdanning	og	tilstrekkelig	relevant	praksis.	Praksis	må	
være	fra	samme	eller	høyere	tiltaksklasse.	

Foretaket	disponerer	som	det	fremgår	av	søknaden	ikke	personell	med	relevant	utdanning	
innen	bygg	og	anleggsfagene.	Det	er	med	det	ikke	lagt	fram	dokumentasjon	for	tilstrekkelig	
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relevant	utdanning,	og	utdanningskravet	således	ikke	oppfylt.	

Foretaket	har	vist	til	referanseprosjekter	der	de	koordinerer	utførelse	i	forbindelse	med	
montering	av	vindmaster	og	fundamenter	til	disse.	Vindmastene	er	høye,	og	det	kan	være	
teknisk	krevende	arbeider,	og	foretaket	har	ved	klagen	lagt	fram	en	betydelig	mengde	
prosedyrer	for	dette	arbeidet	som	dokumentasjon.			

Direktoratet	vurderer	likevel	foretakets	praksis	som	for		”smal”	sett	i	forhold	til	hele	
godkjenningsområdet	overordnet	ansvar	for	utførelse	hvor	det	forutsettes	dokumentert	
praksis	fra	utførelse	av	hele	tiltak	i	den	størrelse	og	kompleksitet	som	vist	til	i	beskrivelsen	av	
godkjenningsområdet	,	jf.	veiledningen	til	byggesaksforskriften	§13-5	tredje	ledd	bokstav	a.			

Relevant	praksis	vil	først	og	fremst	være	tradisjonelle	hoved	og	totalentrepriser	hvor	
foretaket	har	hatt	det	totale	gjennomføringsansvaret	for	hele	tiltak	i	den	aktuelle	
tiltaksklassen.	

Foretaket	har	dermed	ikke	dokumentert	at	kravet	til	tilstrekkelig	praksis	er	oppfylt.	

På	bakgrunn	av	det	ovenfor	nevnte	finner	direktoratet	at	Meventus	AS	verken	i	søknaden	
eller	i	klagesaksomgangen	har	dokumentert	at	det	har	tilstrekkelige	kvalifikasjoner	til	å	få	
godkjenning	for	overordnet	ansvar	for	utførelse	i	tiltaksklasse	2.	Direktoratet	kan	heller	ikke	
funnet	grunnlag	til	å	vurdere	godkjenning	i	lavere	tiltaksklasse.	

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

 

	

Sak	33/15	 Klage	på	vedtak	om	avslag	på	søknad	om	fornyelse	av	sentral	godkjenning	
fra	Mardahl	Maskin	AS	(godkjenningsnr.	2014/8248).		

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:	
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• Utførelse	av	plasstøpte	betongkonstruksjoner	i	tiltaksklasse	2	

	

I	klage	av		29.10.2014	ble	vedtaket	påklaget.	Klagen	er	rettidig,	jf.	forvaltningsloven	§	29.		

	

Bakgrunn	

Direktoratet	for	byggkvalitet	mottok	01.09.2014	søknad	om	fornyelse	av	sentral	godkjenning	
for	ansvarsrett.		

	

I	vedtak	datert	21.10.2014	avslo	direktoratet	delvis	søknad	om	sentral	godkjenning.	Følgende	
godkjenningsområder	ble	innvilget:		

• Prosjektering	av	utearealer	og	landskapsutforming	i	tiltaksklasse	1	

• Prosjektering	av	vannforsynings-,	avløps-	og	fjernvarmeanlegg	i	tiltaksklasse	1	

• Prosjektering	av	miljøsanering	i	tiltaksklasse	1	

• Utførelse	av	grunnarbeid	og	landskapsutforming	i	tiltaksklasse	2	

• Utførelse	av	riving	og	miljøsanering	i	tiltaksklasse	1	

	

Følgende	godkjenningsområder	ble	ikke	innvilget:	

• Prosjektering	av	konstruksjonssikkerhet	i	tiltaksklasse	1	

• Utførelse	av	plasstøpte	betongkonstruksjoner	i	tiltaksklasse	2	

• Utførelse	av	riving	og	miljøsanering	i	tiltaksklasse	2	

	

Avslaget	for	godkjenningsområdet	utførelse	av	plasstøpte	betongkonstruksjoner	i	
tiltaksklasse	2	ble	begrunnet	med	at	foretaket	ikke	hadde	dokumentert	nødvendig	relevant	
utdanning,	jf.	byggesaksforskriften	(SAK10)	§§	11-1	første	ledd	og	11-4	og	tilhørende	
veiledning.	

	
	

Følgende	godkjenningsområde	er	av	direktoratet	innvilget	i	klageomgangen:	

• Utførelse	av	riving	og	miljøsanering	i	tiltaksklasse	2	

	

Generelle	opplysninger	om	foretaket		

Mardahl	Maskin	AS	fikk	sentral	godkjenning	første	gang	14.11.2005.	I	perioden	26.09.2011	–	
20.10.2014	hadde	foretaket	sentral	godkjenning	for	godkjenningsområdene	prosjektering	av	
utearealer	og	landskapsutforming	i	tiltaksklasse	1,	prosjektering	av	vannforsynings-,	avløps-	
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og	fjernevarmeanlegg	i	tiltaksklasse	1,	prosjektering	av	miljøsanering	i	tiltaksklasse	1,	
utførelse	av	grunnarbeid	og	landskapsutforming	i	tiltaksklasse	2,	utførelse	av	plasstøpte	
betongkonstruksjoner	i	tiltaksklasse	2	og	utførelse	av	riving	og	miljøsanering	i	tiltaksklasse	2.	

Foretaket	har	67	ansatte	og	ligger		Orkanger.	Geir	Mardahl	er	daglig	leder.	Han	har	ADK	1	
sertifikat	og	maskinførerbevis.	Foretaket	har	også	en	ansatt	med	1-årig	elementærteknisk	
fagskole	fra	1989,	samt	flere	ansatte	med	yrkesbevis	som	anleggsmaskinfører,	
kompetansebevis	eller	fagbrev	i	anleggsmaskinfaget.	

	

Saksgang			

01.09.2014:	Søknad	

24.09.2014:	Foreløpig	svarbrev	

01.10.2014:	Mottatt	tilleggsinformasjon	

16.10.2014:	Mottatt	tilleggsinformasjon	

21.10.2014:	Vedtak	om	sentral	godkjenning	(delvis	avslag)	

29.10.2014:	Klage	på	avslag	arkivert	hos	direktoratet	

	

Foretakets	anførsler	

I	klagen	viser	foretaket	til	vedlagt	CV	for	Jørund	Nordbø,	som	har	utført	arbeider	foretaket	
mener	er	relevant	for	det	påklagede	godkjenningsområdet.	Foretaket	viser	også	til	at	det	
tidligere	har	hatt	sentral	godkjenning	for	blant	annet	utførelse	av	plasstøpte	
betongkonstruksjoner.	

	

Vurdering		

Direktoratet	har	vurdert	klageanførslene	og	funnet	at	klagen	ikke	kan	føre	frem	for	
godkjenningsområdet	utførelse	av	plasstøpte	betongkonstruksjoner,	verken	i	tiltaksklasse	1	
eller	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.		

	

Krav	til	utdanning	

For	utførende	i	tiltaksklasse	2	kreves	det	utdanning	som	svarer	til	krav	til	
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mesterbrevsutdanning	eller	fagskole	med	fagplan	for	linjefag.	For	tiltaksklasse	1	er	kravet	til	
utdanningsnivå	fagopplæring	som	svarer	til	fagprøve	hhv.	svenneprøve,	jf.	SAK10	§	11-1	
første	ledd	og	veiledningen	til	bestemmelsen	slik	den	gir	uttrykk	for	den	sentrale	
godkjenningsordningens	praksis	for	krav	til	utdanning.	Relevant	utdanning	for	utførelse	av	
plasstøpte	betongkonstruksjoner	vil	for	eksempel	være	fagbrev	i	betongfaget.		

Foretaket	har	en	ansatt	med	1-årig	elementærteknisk	fagskole	hvor	noen	av	fagene	er	
relevante	for	det	påklagede	godkjenningsområdet,	slik	direktoratet	vurderer	det.	
Vedkommende	har	imidlertid	ikke	fagbrev	i	betongfaget	og	dermed	en	utdannelse	som	er	
spesielt	rettet	inn	mot	fagområdet.	Slik	direktoratet	vurderer	det	kan	den	1-årige	
elementærtekniske	fagskolen	likestilles	med	mesterbrevsnivå,	og	foretaket	tilfredsstiller	
dermed	kravet	til	utdanningsnivå	for	tiltaksklasse	2.	Utdanningen	er	imidlertid	ikke	
tilstrekkelig	relevant	for	det	påklagede	godkjenningsområdet.	

	

Krav	til	praksis	

Utførelse	av	plasstøpte	betongkonstruksjoner	i	tiltaksklasse	2	omfatter	arbeider	i	byggverk,	
utførelse	av	konstruksjoner	og	slakkarmert,	uarmert	eller	spennarmert	betong	med	tiltak	
som	etter	NS	1990	+NA	plasseres	i	pålitelighetsklasse	2,	og	forutsettes	utført	med	”normal	
kontroll”.	Eksempler	i	tiltaksklasse	2	kan	være	plasstøpte	betongskonstruksjoner	i	bygning	
med	boenheter	og	mer	enn	3	etasjer,	i	bygning	for	publikum	og	arbeidsbygning	med	inntil	5	
etasjer,	kummer	og	forstøtningskonstruksjoner	med	høyde	over	2	m,	og	kulverter	og	bruer	
med	spennvidder	inntil	10	m.	
	
I	tiltaksklasse	1	omfattes	arbeider	i	byggverk	etter	NS	1990	+	NA	som	plasseres	i	
pålitelighetsklasse	1.	Eksempler	kan	være	fundamenter,	vegger,	dekker	og	lignende	for	
småhus	inntil	3	etasjer	og	høyst	to	boenheter	over	hverandre,	bygning	for	publikum	og	
arbeidsbygning	med	høyst	to	etasjer,	forstøtningskonstruksjon	med	høyde	inntil	2	m	og	
kummer	uten	trafikkbelastning,	eller	kulverter	og	bruer	med	spennvidder	inntil	6	m,	jf.	SAK10	
§	13-5	tredje	ledd	bokstav	d	og	tilhørende	veiledning.	
	
I	søknaden	har	foretaket	vist	til	to	referanseprosjekter	for	dette	godkjenningsområdet.	Det	
ene	gjaldt	en	enebolig	hvor	foretaket	sto	for	støping	av	ringmur	og	plate	for	gulv.	Det	andre	
prosjektet	gjaldt	ny	ringmur	på	eksisterende	låve	og	fjøs.	Direktoratet	vurderer	arbeidene	
foretaket	har	vist	til	i	søknaden	til	å	ligge	innenfor	tiltaksklasse	1.	Foretaket	har	imidlertid	kun	
vist	til	å	ha	erfaring	med	deler	av	det	påklagede	godkjenningsområdet	og	praksisen	anses	for	
smal	til	å	alene	kvalifisere	for	sentral	godkjenning.	Direktoratet	har	også	sett	på	
referanseprosjektet	foretaket	viste	til	i	sin	søknad	om	sentral	godkjenning	i	2011,	og	dette	
prosjektet	endrer	ikke	på	denne	vurderingen.	
	
I	klagen	har,	som	nevnt,	foretaket	vist	til	ansatt	Jørund	Nordbø	sin	praksis	med	utførelse	av	
plasstøpte	betongkonstruksjoner.	Praksisen	det	vises	til	er	fra	en	tidligere	arbeidsforhold	i	AF	
Spesialprosjekt	AS	og	det	fremgår	blant	annet	at	Nordø	i	flere	av	prosjektene	var	
produksjonsleder,	driftsleder,	arbeidsleder	eller	anleggsleder.	Prosjektene	er	til	dels	store	og	
gjelder	blant	annet	betongarbeider	på	Kårstø,	bru	over	ny	RV	174,	2	betongbruer	for	fire-felts	
motorveg,	betongarbeider	i	parkeringshus	på	Gardermoen,	samt	bygging	av	plasstøpt	
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plate/bjelkebru.		
	
Det	fremgår	ikke	av	beskrivelsen	av	prosjektene	at	Nordbø	selv	sto	for	utførelsen	i	disse	
prosjektene,	og	direktoratet	kan	ikke	legge	ledelseserfaringen	til	Nordbø	alene	til	grunn	for	
en	sentral	godkjenning	innenfor	utførelse	av	plasstøpte	betongkonstruksjoner.	I	denne	
vurderingen	er	det	blant	annet	lagt	vekt	på	at	prosjektene	fra	AF	Spesialprosjekt	AS	er	av	en	
slik	størrelse	at	de	krever	at	flere	av	foretakets	ansatte	har	stått	for	utførelsen	av	
betongarbeidene.	Praksisen	dokumenterer	således	ikke	at	det	er	tilstrekkelig	
utførelseskompetanse	for	det	påklagede	godkjenningsområdet	i	Mardahl	Maskin	AS.		
	
Dette,	sammenholdt	med	at	foretaket	ikke	har	ansatte	med	tilstrekkelig	relevant	utdannelse,	
gjør	at	det	er	direktoratets	vurdering	at	foretaket	ikke	har	dokumentert	å	ha	samlede	
kvalifikasjoner	for	det	påklagede	godkjenningsområdet,	verken	for	tiltaksklasse	1	eller	2,	jf.	
SAK10	§	11-1.		
	

Når	det	gjelder	det	forhold	at	foretaket	tidligere	har	hatt	sentral	godkjenning	for	utførelse	av	
plasstøpte	betongkonstruksjoner	er	det	slik	at	foretaket	ved	søknad	om	fornyelse	av	sentral	
godkjenning	må	dokumentere	at	det	oppfyller	de	krav	som	fremgår	av	gjeldende	regelverk	
på	tidspunktet	for	fornyelsessøknaden.	Den	sentrale	godkjenningsordningen	må	forholde	seg	
til	disse	kravene	ved	behandling	av	søknader,	jf.	plan-	og	bygningsloven	§	22-1	andre	ledd	og	
Ot.prp.	nr.	45	(2007-2008)	kap.	27.6.	Det	er	således	ingen	automatikk	i	at	et	foretak	får	
fornyet	sin	sentrale	godkjenning.		

	

På	bakgrunn	av	det	ovenfor	nevnte	finner	direktoratet	at	Mardahl	Maskin	AS	verken	i	
søknaden	eller	i	klagesaksomgangen	har	dokumentert	at	det	har	tilstrekkelige	kvalifikasjoner	
til	å	få	sentral	godkjenning	for	utførelse	av	plasstøpte	betongkonstruksjoner	i	tiltaksklasse	1	
eller	2.	

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

 

 

	

Sak	34/15	 Klage	på	vedtak	om	avslag	på	søknad	om	sentral	godkjenning	fra	Villabygg	
AS	(godkjenningsnr.	2014/8666).	

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

Klagen	tas	ikke	til	følge.	

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

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

«Klagen	gjelder	

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

• Søker	i	tiltaksklasse	1	

• Overordnet	ansvar	for	prosjektering	i	tiltaksklasse	1	

	

I	brev	datert	14.11.2014	ble	vedtaket	påklaget	ved	Kristian	Barwinski.	Klagen	er	rettidig,	jf.	
forvaltningsloven	§	29.		

	

Bakgrunn	

Direktoratet	for	byggkvalitet	mottok	16.10.2014	søknad	om	sentral	godkjenning	for	
ansvarsrett.		

	

I	vedtak	datert	10.11.2014	avslo	direktoratet	delvis	søknad	om	sentral	godkjenning.	Følgende	
godkjenningsområder	ble	innvilget:		

• Overordnet	ansvar	for	utførelse	i	tiltaksklasse	1	

• 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:	

• Søker	i	tiltaksklasse	1	

• Overordnet	ansvar	for	prosjektering	i	tiltaksklasse	1	

• Våtromsarbeid	i	tiltaksklasse	1	

	

Avslagene	ble	begrunnet	med	at	referanseprosjektene	foretaket	hadde	vist	til	ikke	i	
tilstrekkelig	grad	dekket	godkjenningsområdet	foretaket	hadde	søkt	om,	jf.	
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byggesaksforskriften	(SAK10)	§§	11-4	og	13-5	første	og	andre	ledd	og	tilhørende	veiledning.	

	

	
Følgende	godkjenningsområde	er	av	direktoratet	innvilget	i	klageomgangen:	

• Våtromsarbeid	i	tiltaksklasse	1	

	

Generelle	opplysninger	om	foretaket		

Villabygg	AS	fikk	sentral	godkjenning	første	gang	18.07.2011.	I	perioden	frem	til	18.07.2014	
hadde	foretaket	sentral	godkjenning	for	godkjenningsområdene	overordnet	ansvar	for	
utførelse	i	tiltaksklasse	1	og	utførelse	av	tømrerarbeid	og	montering	av	trekonstruksjoner	i	
tiltaksklasse	1.	

Foretaket	har	14	ansatte	og	ligger	i	Larvik	kommune	i	Vestfold.	Kristian	Barwinski	er	daglig	
leder.	Han	er	byggmester	og	har	10	års	erfaring	i	faget.	I	følge	organisasjonsplanen	til	
foretaket	har	foretaket	også	en	ansatt	med	svennebrev	som	tømrer.	

	

Saksgang			

16.10.2014:	Søknad	

10.11.2014:	Vedtak	om	sentral	godkjenning	(delvis	avslag)	

14.11.2014:	Klage	på	avslag	arkivert	hos	direktoratet	

	

Foretakets	anførsler	

I	klagen	viser	foretaket	til	et	referanseprosjekt	det	mener	er	dekkende	for	de	påklagede	
godkjenningsområdene.	Prosjektet	gjaldt	oppføring	av	stor	fritidsbolig	og	var	på	
klagetidspunktet	ikke	fullført.	Foretaket	skriver	at	det	sto	for	kvalitetssikring	av	plassering,	
utgraving	og	at	dekke	er	utført.	

	

Vurdering		

Direktoratet	har	vurdert	klageanførslene	og	funnet	at	klagen	ikke	kan	føre	frem	for	
godkjenningsområdene	søker	og	overordnet	ansvar	for	prosjektering	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.		
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Krav	til	utdanning	

For	søker	og	prosjekterende	i	tiltaksklasse	1	kreves	det	utdanning	som	svarer	til	krav	til	
mesterbrevsutdanning	eller	fagskole	med	fagplan	for	linjefag,	jf.	SAK10	§	11-1	første	ledd	og	
veiledningen	til	bestemmelsen	slik	den	gir	uttrykk	for	den	sentrale	godkjenningsordningens	
praksis	for	krav	til	utdanning.	Relevant	utdanning	for	områdene	søker	og	overordnet	ansvar	
for	prosjektering	vil	for	eksempel	være	mesterbrev	som	tømrer	eller	murer.	Foretaket	har	en	
ansatt	som	er	bygg-/tømrermester	og	tilfredsstiller	dermed	kravene	til	utdanning	for	de	
påklagede	godkjenningsområdene.	

	

Søker	i	tiltaksklasse	1	

Tiltaksplassering	for	søkerfunksjonen	vil	være	avhengig	av	kompleksitet,	herunder	hvor	
mange	ansvarlige	foretak	som	skal	ha	ansvarsrett	og	koordineres	og	hvor	mange	
ansvarsoppgaver	i	byggesaksforskriften	§§	12-2	som	er	aktuelle	for	tiltaket.	Søkerfunksjonen	
i	tiltaksklasse	1	omfatter	lite	komplekse	søknader,	der	koordineringsbehovet	for	
prosjektering,	utførelse	og	kontroll	er	lite.	Eksempelvis	vil	dette	omfatte	søknader	i	få	trinn	
og	ettrinnssøknader	der	ansvarsforholdene	i	tiltaket	er	oversiktlige	og	krever	lite	
koordinering,	jf.	SAK10	§	13-5	første	ledd	og	tilhørende	veiledning.	

I	søknaden	har	foretaket	vist	til	ett	referanseprosjekt	for	dette	godkjenningsområdet.	
Prosjektet	gjaldt	en	enebolig	og	foretaket	hadde	hovedansvaret	for	utførelsen	av	alle	
relevante	arbeider	som	faller	naturlig	inn	under	byggmester.	Foretaket	skriver	også	at	det	
har	erfaring	som	søker	i	samarbeid	med	Norsk	Byggservice	AS	og	at	de	samarbeidet	tett	som	
søker	og	prosjekterende	i	tiltaket.	I	klagen	har	foretaket	vist	til	ytterligere	ett	prosjekt	som	på	
klagetidspunktet	ikke	var	ferdigstilt.	Prosjektet	gjaldt	oppføring	av	stor	fritidsbolig	og	
foretaket	sto	for	kvalitetssikring	av	plassering,	utgraving	og	dekke.	

Etter	direktoratets	vurdering	fremstår	det	ikke	som	at	Villabygg	AS	har	erfaring	som	ansvarlig	
søker	utover	at	det	har	samarbeidet	med	Norsk	Byggservice	AS	i	forbindelse	med	
søkerfunksjonen.	Foretaket	har	ikke	dokumentert	at	det	selv	har	vært	ansvarlig	søker.	Det	er	
heller	ikke	ut	ifra	beskrivelsen	av	referanseprosjektene	sannsynliggjort	at	samarbeidet	med	
Norsk	Byggservice	AS	har	gitt	foretaket	tilstrekkelig	erfaring	med	søkerfunksjonen	til	å	kunne	
få	sentral	godkjenning.	Foretaket	har	ikke	dokumentert	å	ha	samlede	kvalifikasjoner	for	det	
påklagede	godkjenningsområdet,	jf.	SAK10	§	11-1.	

	

Overordnet	ansvar	for	prosjektering	i	tiltaksklasse	1	

I	følge	SAK10	§	13-5	andre	ledd	bokstav	a	og	veiledningen	til	denne	innebærer	
godkjenningsområdet	overordnet	ansvar	for	prosjektering	ansvar	for	komplett	prosjektering	
av	alle	relevante	fagområder.	Foretaket	har	også	ansvar	for	prosjekteringsledelse	og	
koordinering	av	underkonsulenter,	samt	ansvar	for	grensesnittene.	Plassering	i	tiltaksklasse	
vil	avhenge	av	antall	fagområder	som	skal	prosjekteres	og	det	koordineringsbehovet	disse	
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utløser,	samt	antall	grensesnitt.	I	tiltaksklasse	1	omfattes	prosjektering	av	tiltak	med	liten	
vanskelighetsgrad,	få	prosjekterende	fagområder,	som	ligger	i	tiltaksklasse	1	og	2	og	hvor	
grensesnitt	mellom	fagområdene	er	oversiktlig.	Eksempler	på	bygninger	hvor	prosjekteringen	
kan	ligge	i	tiltaksklasse	1	kan	være	eneboliger,	tomannsboliger,	rekke-	og	kjedehus,	små	
barnehager	og	arbeidsbygg	inntil	2	etasjer	t.o.m.	500	m2	BRA.	

Foretaket	har	vist	til	de	samme	to	referanseprosjektene	som	omtalt	ovenfor	også	for	dette	
godkjenningsområdet.	Foretaket	skriver	at	det	har	erfaring	som	prosjekterende	i	samarbeid	
med	Norsk	Byggservice	AS,	men	har	ikke	vist	til	selvstendig	erfaring	med	ansvar	for	komplett	
prosjektering	av	et	tiltak,	prosjekteringsledelse,	grensesnitt	og	koordinering	av	
underkonsulenter.	Slik	direktoratet	vurderer	det	har	derfor	ikke	foretaket	dokumentert	å	ha	
samlede	kvalifikasjoner	for	det	påklagede	godkjenningsområdet,	jf.	SAK10	§	11-1.		

	

På	bakgrunn	av	det	ovenfor	nevnte	finner	direktoratet	at	Villabygg	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	og	overordnet	ansvar	for	
prosjektering	i	tiltaksklasse	1.	

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

	

	
	
	

Sak	35/15	 Klage	på	vedtak	om	avslag	på	søknad	om	sentral	godkjenning	fra	Robert	
Ruud	Bygg	AS	(godkjenningsnr.	2014/6623).		

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	av	25.07.2014	om	sentral	godkjenning	for	følgende	
godkjenningsområde:	
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• Utførelse	av	tømrerarbeid	og	montering	av	trekonstruksjoner	i	tiltaksklasse	2	

Vedtaket	ble	påklaget	av	Robert	Ruud	Bygg	v/Svein	Tomstad.	Klagen	er	registrert	mottatt	i	
direktoratet	den	28.08.2014	.	Klagen	er	rettidig,	jf.	forvaltningsloven	§	29.	Foretaket	er	
klageberettiget,	jf.	(fvl)	§	28.1.1.	Klagen	er	fremsatt	i	samsvar	med	fvl.	§	32.	

	

Bakgrunn	

Direktoratet	for	byggkvalitet	mottok	25.07.2014	søknad	om	sentral	godkjenning	for	
ansvarsrett.		

I	vedtak	datert	21.08.2014	avslo	direktoratet	delvis	søknad	om	sentral	godkjenning.	Følgende	
godkjenningsområder	ble	innvilget:		

• Utførelse	av	tømrerarbeid	og	montering	av	trekonstruksjoner	i	tiltaksklasse		1	

Følgende	godkjenningsområder	ble	ikke	innvilget:	

• Utførelse	av	tømrerarbeid	og	montering	av	trekonstruksjoner	i	tiltaksklasse	2	

Begrunnelsen	for	avslaget	var	at	foretaket	ikke	hadde	dokumentert	det	nødvendige	
utdanningsnivå.	

Kravene	til	dokumentasjon	slik	dette	fremgår	i	SAK10	§	§	11-1.1	ledd	og	11-3.3	ledd	og	
presiseres	i	veiledningen,	var	dermed	ikke	oppfylt.	Jfr.	også	§	13-2	om	foretakenes	plikt	til	å	
vedlegge	søknaden	tilstrekkelig	dokumentasjon.	Det	vises	til	vedtaket.	

Foretaket	fikk	også	i	vedtak	av	26.02.2104	avslag	på	søknad	om	sentral	godkjenning	for	
Overordnet	ansvar	for	prosjektering	i	tiltaksklasse	1	og		Overordnet	ansvar	for	utførelse	i	
tiltaksklasse	2.	Begrunnelsen	for	begge	avslagene	var	manglende	utdanning.		

I		et	nytt	vedtak	fire	måneder	senere,	datert	30.06.2014	fikk	foretaket	på		nytt	avslag	på	
søknad	om	sentral	godkjenning	for	de	samme	godkjenningsområdene.	Begrunnelsene	var	de	
samme.	Det	vises	til	disse	vedtakene.	

	

Generelle	opplysninger	om	foretaket		

Foretaket	ligger	i	Grimstad	kommune	i	Aust-Agder	fylke.		

Foretaket	er	et	aksjeselskap	som	ifølge	opplysninger	fra	Brønnøysundregistrene	ble		stiftet	
01.09.1991	og	registrert	i	enhetsregisteret	den	12.03.1995.		Foretakets	navn	er	Robert	Ruud	
Bygg	AS.	Ifølge	organisasjonsplanen	har	foretaket	7	ansatte	som	det	er	oppgitt	navn	på,	
hvorav	en	driver	med	regnskap	og	en	er	verneombud.		Det	er	i	tillegg	opplyst	at	det	
disponeres	over	ytterligere	12	arbeidere,	uten	at	fagkompetansen	eller	andre	relevante	
opplysninger	om	disse	foreligger.	Daglig	og	administrativ	leder	er	Robert	Ruud.	Det	er	opplyst	
at	han	har	drevet	byggforetak		siden	1973.	Det	foreligger	ikke	dokumentasjon	på	hans	faglige	
kompetanse.	I	forbindelse	med	første	søknaden	ble	foretaket	kontaktet	for	å	dokumentere	
fagkompetansen.	Det	kom	da	inn	en	del	dokumentasjon	på	andre	ansatte	i	foretaket,	men	
ikke	på	Robert	Ruud.	



	

Side	29	

Foretaket	har	i	e-post	til	direktoratet		den	08.05.2014	opplyst	at	Robert	Ruud	har	to	år	på	
Hallingdal	Yrkesskole,	men	at	attestene	er	kommet	bort	i	brann.	Han	har	dessuten	vært	i	
infanteriet.	

Direktoratet	legger	dermed	til	grunn	at	Ruud	ikke	har	noen	relevant	utdannelse	for	
byggefaget.	Det	fremgår	imidlertid	av	utskrifter	fra	Purehelp	at	Robert	Ruud	er	engasjert	i	
totalt	24	foretak	av	ulik	karakter.		

Av	de	øvrige	ansatte	som	det	er	innsendt	dokumentasjon	for	har	to	fagbrev	som	tømrere,	en	
har	svennebrev	som	tømrer	og	en	har	fagbrev	som	murer.	

	

Saksgang	

25.07.2014:	Søknad	

21.08.2014:	Vedtak	om	sentral	godkjenning	(delvis	avslag)	

28.08.2014:	Klage	på	avslag	journalført	hos	Direktoratet	for	byggkvalitet	

04.05.2015:	Foretaket	kontaktes	for	å	besvare	spesifikke	spørsmål	

04.05.2014:	Grimstad	kommune	kontaktes	for	å	bidra	med	opplysninger	

08.05.2015:	Foretaket	svarer	på	e-post	

20.05.2015:	Grimstad	kommune	besvarer	en	del	av	spørsmålene	fra	direktoratet	

	

Foretakets	anførsler	

Foretaket	anfører	at	det	har	vært	dokumentert	betydelig	langvarig	praksis	innen	det	omsøkte	
godkjenningsområde	uten	at	dette	er	vektlagt.	Det	skrives	at	foretaket	har	drevet	
byggeaktivitet	i	over	40	år	og	har	gjennomført	en	rekke	prosjekter	i	tiltaksklasse	2	med	
tømrerarbeider	i	ulike	sørlandskommuner	og	flere	er	under	planlegging.	Foretaket	finner	det	
vanskelig	å	forstå	at	denne	praksisen	ikke	er	tillagt	vekt.	For	øvrig	vises	det	til	klagen.	

Vurdering	

Direktoratet	har	vurdert	klageanførslene	og	funnet	at	klagen	ikke	kan	føre	frem	for	det	
påklagede	godkjenningsområdet.		

Gjeldende	rett	for	vurderingen	

Formålet	med	den	sentrale	godkjenningsordningen	bla.	var	å	sikre	god	kvalitet	og	seriøsitet	
blant	utøverne	(jf.	Ot.prp.	nr.	39	(1993	-1994).	Dette	formålet	er	videreført	i	de	påfølgende	
lovrevisjoner.	

Ifølge	pbl	§	22-1	skal	sentral	godkjenning	kun	gis	til	foretak	som	er	kvalifisert.	Ifølge	SAK10	§	
11-1	med	tilhørende	veiledning	slik	denne	uttrykker	gjeldende	forvaltningspraksis	på	
området	er	det	nødvendig	med	relevant	utdannelse	og	tilstrekkelig	og	relevant	praksis,	jf.	
gjennomgangen	nedenfor.	Kommunal-	og	moderniseringsdepartementet	har	i	brev	av	
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24.01.2014	presisert	at	foretak	som	søker	sentral	godkjenning	må	oppfylle	både	kravet	til	
utdanning	og	praksis.	I	brevet	heter	det	bl.a.	følgende:	

”Ved	søknad	om	sentral	godkjenning	må	foretaket	dokumentere	både	relevant	utdanning	og	
relevant	praksis	for	det	godkjenningsområdet	det	søkes	om.	[…]	I	tillegg	til	at	utdanningen	
må	være	relevant	for	området	det	søkes	om,	må	det	også	dokumenteres	relevant	praksis.	
Selv	om	praksisen	det	vises	til	er	både	relevant	og	langvarig	vil	det	likevel	ikke	være	
tilstrekkelig	for	å	kunne	få	sentral	godkjenning	innen	et	godkjenningsområde	dersom	ikke	
utdanningen	også	er	relevant.	Det	er	med	andre	ord	et	absolutt	krav	etter	plan-	og	
bygningslovgivningen	for	å	kunne	få	sentral	godkjenning	at	foretaket	kan	dokumentere	både	
relevant	utdanning	og	relevant	praksis.”	

Departementet	skriver	videre:	

”Ved	behandling	av	søknader	om	sentral	godkjenning,	også	søknader	om	fornyelse,	må	
imidlertid	den	sentrale	godkjenningsordningen	forholde	seg	til	kravene	til	sentral	godkjenning	
som	følger	av	regelverket.”	

Daværende	Kommunal-	og	regionaldepartementet	skrev	i	et	brev	til	direktoratet	den	
11.09.2008	bl.a.	følgende	om	nødvendigheten	av	riktig	utdannelse	for	å	få	sentral	
godkjenning:	

”Dersom	det	ses	bort	fra	kravet	om	at	utdanningen	må	være	relevant,	innebærer	dette	at	det	
er	foretakets	realkompetanse	som	danner	grunnlaget	for	sentral	godkjenning.	Dette	vil	i	så	
fall	være	i	strid	med	ordningens	intensjon,	jf	også	våre	uttalelser	i	sak	nr	04/3790	og	
01/5032”	

Foretak	med	manglende	utdanning	og	lengre	praksis	ble	også	kommentert	i	en	
prinsipputtalelse	fra	derværende	Kommunal-	og	regionaldepartementet	i	2005.	Der	heter	det	
bl.a	følgende:	

”Lokale	foretak	hvor	den	faglige	ledelsen	har	lang	og	relevant	praksis,	men	ikke	noen	formell	
utdanning	(relevant	sådan,	vår	bemerkning)	kan	etter	en	konkret	vurdering	få	lokal	
dispensasjon	og	godkjenning.”	

Etter	denne	tiden	ble	kravene	til	praktiseringen	av	regelverket	innskjerpet	i	Ot.prp.	nr	45	
(2007-2008).	I	denne	proposisjonen	presiserte	departementet	også	bl.a.	at	i	et	foretak	som	
skal	få	sentral	godkjenning	må	foretakets	faglige	ledelse	vise	at	den	behersker	hele	den	
faglige	bredden	av	arbeidsoppgaver	innen	det	godkjenningsområdet	som	det	søkes	sentral	
godkjenning	for.		

Sistnevnte	forhold	innebærer	at	foretaket	må	dokumentere	at	det	behersker	
godkjenningsområdets	faglige	innhold	slik	dette	er	beskrevet	i	veiledningen	til	det	aktuelle	
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godkjenningsområdet	i	SAK10	§	13-5.	Jf.	også	beskrivelsen	av	de	ulike	ansvarsområdene		i	
SAK10	kap.	12.	SAK10	§	11-4.2	bestemmer	hva	direktoratet	skal	legge	vekt	på	ved	
vurderingen	av	utdanning	og	praksis.	Jf.	også	§	11-1.1	om	kvalifikasjonskrav	og	§	11-3.	om	
kravet	til	dokumentasjon	av	praksis.	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	§		22	-1.1	avsnitt	og	SAK	10	§	9-1.1.avsnitt.	

For	øvrig	vises	til	generell	orientering	om	grunnleggende	vilkår	for	å	kunne	innvilges	sentral	
godkjenning	som	vedlegges	saksfremstillingen.	

Utførelse	av	tømrerarbeid	og	montering	av	trekonstruksjoner	i	tiltaksklasse	2	
	
Godkjenningsområdet	er	regulert	i	pbl	§	23-6	og	byggesaksforskriften	(SAK10)	§§		12-4	og	13-
5.3	avsnitt	bokstav	e	og	omfatter	oppføring	og	vesentlig	endringsarbeider	av	bygning	med	
boenhet	og	flere	enn	3	etasjer,	og	bygning	for	publikum	og	arbeidsbygning	med	3	og	4	
etasjer,	samt	andre	trekonstruksjoner	av	tilsvarende	kompleksitet.	

Den	nødvendige	utdannelsen	for	utførelse	i	tiltaksklasse	2	er	ifølge	veiledningen	til	SAK10	§	
11-1.1	slik	denne	gir	uttrykk	for	gjeldende	forvaltningspraksis,	mesterbrev,	eller	fagskole	med	
fagplan	for	linjefag.		I	tillegg	er	det	nødvendig	med	tre	års	dokumentert	praksis	med	
godkjenningsområdet,	slik	innholdet	av	dette	fremgår	av	de	ovenfor	nevnte	bestemmelser	
med	veiledninger.	

Utdannelsen	i	foretaket	
Den	nødvendige	utdannelsen	er	ikke	tilstede	i	foretaket	og	foretaket	innrømmer	også	dette.		

Forholdet	til	praksis	
Som	det	fremgår	av	departementets	prinsipielle	uttalelse	som	er	sitert	ovenfor,	er	det	
nødvendig	med	tilstrekkelig	og	relevant	utdanning	i	tillegg	til	praksis.	Direktoratet	må	
forholde	seg	til	dette,	slik	departementet	også	har	presisert.	

På	bakgrunn	av	foretakets	anførsel	skal	direktoratet	bemerke	følgende	til	den	påberopte	
praksis	på	40	år:	

Søknaden	innehold	6	referanseprosjekt	fra	tidsrommet	2007-	2014.	Det	var	sendt	med	en	
ekstra	beskrivelse	av	disse	i	søknaden.	De	samme	ekstra	beskrivelsene	var	innsendt	i	sak	nr.	
2,	som	resulterte	i	avslag	for	godkjenningsområdene	Overordnet	ansvar	for	prosjektering	i	
tiltaksklasse	1	og		Overordnet	ansvar	for	utførelse	i	tiltaksklasse	2.	Jf.	vedtak	av	30.06.2014.	

Disse	referanseprosjektene	dekker		ca.	7	år.	De	er	mer	en	beskrivelse	av	selve	tiltakene,	enn	
en	faglig	redegjørelse	som	kan	dokumentere	foretakets	kompetanse.	
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Alle	seks	referanseprosjektene	er	fra	Grimstad	kommune.	Kommunen	beklager	overfor	
direktoratet	at	det	ved	en	feil	fra	kommunen	ikke	ble	innlevert	noen	
kompetansedokumentasjon	i	noen	av	prosjektene,	og	at	dette	har	forplantet	seg	fra	prosjekt	
til	prosjekt.	I	et	av	prosjektene	hadde	kommunens	saksbehandler	stilt	spørsmål	ved	
foretakets	kompetanse,	men	det	hele	hadde	endt	med	at	foretaket	redegjorde	for	
ansvarsforholdet	uten	fremlagt	kompetansedokumentasjon.		

Sett	på	denne	bakgrunn,	blir	betydningen	av	disse	referanseprosjektene	etter	direktoratas	
oppfatning	redusert.	Dette	har	imidlertid	ikke	noen	betydning	for	konklusjonen,	i	og	med	at	
foretaket	mangler	den	nødvendige	utdannelsen.	

I	en	e-post	til	direktoratet	den	08.05.2015	har	foretaket	nevnt	en	del	byggetiltak	i	
stikkordsmessig	form.	En	slik	opplisting	av	ulike	byggetiltak	uten	noen	form	redegjørelse	av	
det	faglig	relevante	innholdet	for	hva	foretaket	konkret	har	utført	av	faglige	oppgaver	i	
henhold	til	regler	og	tillatelser	oppfyller	ikke	kravene	til	referanseprosjekter,	jf.	SAK10	§	11-
4.2.	De	kan	da	heller	ikke	legges	til	grunn	for	en	sentral	godkjenning.	

Direktoratet	konstaterer	derfor,	etter	å	ha	gått	gjennom	alle	tre	søknadene	at	det	ikke	
dokumentert	på	langt	nær	førti	års	byggevirksomhet.	Ut	fra	stiftelsesdatoen	på	foretaket,	
01.09.1991,	er	foretaket	24	år,	men	har	altså	kun	sendt	inn	referanseprosjekter	på	totalt		ca.	
7	år,	hvor	selve	den	faglige		redegjørelsen/dokumentasjonen	som	nevnt	er	mangelfull.	

Foretaket	har	fått	spørsmål	fra	direktoratet	om	hvilke	firma	det	i	tilfelle	viderefører	for	å	
kunne	komme	opp	i	40	års	dokumentert	erfaring,	uten	at	dette	er	besvart	på	en	adekvat	
måte.	

På	bakgrunn	av	ovenfor	nevnte	forhold	finner	direktoratet	at	Robert	Ruud	Bygg	AS	verken	i	
søknaden	eller	i	forbindelse	med	klagen	har	dokumentert	at	det	har	tilstrekkelig	utdannelse	
og	dermed	manglende	kvalifikasjoner	til	å	få		innvilget	sentral	godkjenning	for	det	påklagede	
området	jf.	SAK10		§§	9-1.1	11-1.1	11-3.3	og	11-4,	jf.	§§		12-4	og	13-5.3	bokstav	e	og	pbl.	§	
22-1	og	§	23-6.»		

			

	
	
	

Sak	36/15	 Klage	på	vedtak	om	avslag	på	søknad	om	fornyelse	av	sentral	godkjenning	
fra	Rørlegger	G.	Andersen	AS	(godkjenningsnr.	2014/7114).		

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

Klagen	tas	ikke	til	følge.	

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

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

«Klagen	gjelder		

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

• Kontroll	–	overordnet	ansvar	for	kontroll	i	tiltaksklasse	2	

	
Vedtaket	ble	påklaget	av	foretaket	den	18.09.2015.	Klagen	er	rettidig,	jf.	forvaltningsloven	§	
29.	Foretaket	er	klageberettiget,	jf	(fvl)	§	28.1.1.	Klagen	er	fremsatt	i	samsvar	med	fvl	§	32.	

	

Bakgrunn	

Direktoratet	for	byggkvalitet	mottok	16.07.2014		søknad	om	sentral	godkjenning	for	
ansvarsrett	for	det	nå	påklagde	godkjenningsområdet.	I	brev	av	19.08.214	ble	foretaket	bedt	
om	å	sende	inn	ytterligere	informasjon	i	form	av	bedre	referanseprosjekter	som	var	
sporbare.	Denne	henvendelsen	ble	ikke	besvart	av	foretaket.	

I	vedtak	datert	12.09.2014	avslo	direktoratet	søknaden	om	sentral	godkjenning.		

Følgende	godkjenningsområde	ble	ikke	innvilget:	

• Overordnet	ansvar	for	kontroll	i	tiltaksklasse	2	

Begrunnelsen	for		avslaget	var	at	foretaket	verken	i	søknaden	eller	etter	å	ha	blitt	kontaktet	
skriftlig	med	anmodning	om	å	sende	inn	ytterligere	opplysninger	hadde	sendt	inn	den	
nødvendige	dokumentasjon	på	sin	kompetanse,	og	derfor	ikke	dokumentert	de		relevante	og	
nødvendige	kvalifikasjonene,		jf	byggesaksforskriften	(SAK10	)	§§	11-1	og	11-2.		

	

Generelle	opplysninger	om	foretaket		

Foretaket	ligger	i	Borgenhaugen	i	Sarpsborg	kommune	og	ble	stiftet	og	også	registrert	i	
enhetsregisteret	den	25.08.2008.		Ifølge	organsisasjonsplan	som	ble	innsendt	i	forbindelse	
med	søknad	i	2012	har	foretaket	totalt	4	ansatte.		Det	er	ikke	innsendt	ny	
organanisasjonsplan	i	fobindelse	med	denne	saken.	Foretaket	har	hatt	sentral	godkjenning	
siden	2002.	Foretaket	hadde	sentral	godkjenning	for	kontrollerende	av	prosjekterende	og	
utførende		av	bygninger	og	installasjoner	i	tiltaksklasse	2.	Frem	til	01.07.2010	ble	søknadene	
vurdert	etter	forskriften	av		22.01.1997	nr	35.	Foretaket	har	ikke	hatt	sentral	godkjenning	for	
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kontroll	etter	SAK10.	Foretaket	fikk	sentral	godkjenning	for	tre	godkjenningsområder	som	ble	
behandlet	etter	SAK10	i	vedtak	av	11.06.2012.	Foretaket	har	ikke	hatt	sentral	godkjenning	for	
uavhengig	kontroll	etter	reglene	i	pbl	§	23-7	og	SAK10.	
	
Glenn	Andresen	Ekholt	er	daglig	leder.	I	organisasjonsplanen	er	det	oppgitt	at	han	har	
fagskole	og	25	års	erfaring.	Fagretning	er	ikke	spesifisert.		I	klagen	er	det	oppgitt	at	han	er	
VVS-	ingeniør.	To	andre	ansatte	i	bedriften	har	svennebrev	som	rørleggere	og	en	har	ADK	1	
bevis.	Erfaringen	er	som	rørleggere	og	varierer	fra	20	år	og	nedover.	
	

Saksgang			

16.07.2014:	Søknad	

19.08.2014:	Brev	til	foretaket,	anmodning	om	flere	opplysninger	

12.09.2014:	Vedtak	om	sentral	godkjenning.	Totalavslag	

18.09.2014:		Vedtaket	påklages.		

27.05.2013:	Deler	av	vedtaket	omgjøres	

	

Foretakets	anførsler	

Foretaket	anfører	at	direktoratet	ikke	har	hensyntatt	Glenn	Andersen	Ekholt	sin	bakgrunn	
som	VVS-Ingeniør	og	at	han	har	hatt	flere	roller	i	faget	som	omfatter	av	kontroll	av		anlegg	i	
faget.	Videre	opplyses	at	han	har	gjennomgått	kurs	og	holdt	seg	oppdatert	på	flere	områder	
som	sikkerhet	og	kontroll	i	grøfter,	(stor	ADK	1).	Det	er	videre	vist	til	egenmelding	om	at	
foretaket	har	bistått	Greåker	VVs	med	å	kontrollere	utførelse	og	prosjektering	samt	
kontrollert	sjekklistene	til	Greåker	VVS.	Foretaket	har	ikke	denne	dokumentasjonen	og	viser	
til	Halden	kommune.	Direktoratet	har	kontaktet	kommunen	uten	å	svar	derfra.		Det	vises	til	
klagen.	

	

Vurdering		

Direktoratet	finner	at	klagen	ikke	kan	føre	frem	når	det	gjelder	overordnet	ansvar	for	kontroll	
i	tiltaksklasse	2.	

Direktoratet	skal	innledningsvis	informere	om	at	selv	om	foretaket	hadde	sentral	
godkjenning	for	kontroll	etter	tidligere	forskrift	av	22.07.1997	nr.	35,	innebærer	ikke	dette	at	
det	ligger	innebygget	noen	automatikk	om	ny	godkjenning	etter	gjeldende	regler.	De	tidligere	
godkjenningsområdene	var	generelle,	og	arbeidsområdene	var	ikke	knyttet	opp	mot		
godkjenningsområder	med	tiltaksklasse,	slik	som	systemet	er	i	SAK	10.	Søknads-	og	
behandlingsprosessen	var	også	annerledes.	Det	er	kravene	på	søknadstidpunket	som	må	
innfris,	jf.	SAK10	§	13-4.2.	Dette	gjøres	ved	at	foretaket	har	det	nødvendige	utdannelsesnivå,	
og	at	referanseprosjektene	er		tilstrekkelig	utfyllende	og	presise	når	det	gjelder	hvilke	
oppgaver	foretaket	har	utført	innenfor	det	aktuelle	tiltaket,	hvor	det	bl.a.		fremkommer	at	
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tiltaket	er	utført	i	samsvar	med	de	krav	som	er	satt	i	pbl	og	forskriftene,	jf	SAK10	§	11-4.2.	Jf.	
for	øvrig	orienteringen	nedenfor.	I	tillegg	må	foretaket	ha	et	system	oppfyller	gjeldende	krav,	
jf	pbl	§	24-1	og	SAK10	Kap.10.	

Kontroll-	overordnet	ansvar	for	kontroll	i	tiltaksklasse	2	
Kontrollerende	foretaks	ansvar	er	regulert	i	pbl	§	23-7,	SAK10	§	12-5	og	§	13-5.	5	ledd	
bokstav	a	jf.	kap	14.	Kontrollerende	foretak	skal	være	en	annen	juridisk	enhet	enn	det/de	
foretakene	som	har	utført	prosjekteringen/utførelsen,	jf.	SAK10	§	14-1.1	ledd	og	
veiledningen	til	denne	og	SAK10	§	13-5.5	ledd	og	kommentarene	til	denne	bestemmelsen	slik	
denne	uttrykker	gjeldende	forvaltningspraksis.		

Kontroll	av	egen	prosjektering	eller	utførelse	er	en	del	av	kvalitetssikringen	av	eget	arbeide,	
jfr.	pbl	§	24-1	og	SAK10	Kap.	10,	og	§§	12-3	og	12-4,	begge	bokstav	a,	jf	også	SAK10	§	14-1.	2	
avsnitt.	Kontroll	av	eget	arbeide	kan	derfor	ikke	danne	grunnlag	som	referanseprosjekt	for	
uavhengig	kontroll.		

Det	står	i	veiledningen	til	SAK10	§	13-5.5	ledd	bokstav	a	slik	denne	uttrykker	gjeldende	
forvaltningspraksis	at	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.	En	prosjekteringsleder	
koordinerer	alle	prosjekterende	og	har	ansvar	for	grensesnittene.	Foretaket	må	ha		erfaring	
med	kontroll	av	prosjekterings-	og	utførelsesoppgaver	av	relevante	fagområder	og	
grenseflater.	

Bestemmelsene	om	gjennomføring	av	uavhengig	kontroll		i	tiltaksklasse	2	bestemmer	at	
kontrollen	skal	være	helhetlig	og	gjennomgående	og	omfatte	både	kontroll	av	prosjektering	
og	kontroll	av	utførelse,	jf.	§	14-7	tredje	og	fjerde	ledd.	Ansvarsrett	for	overordnet	ansvar	for	
kontroll	forutsetter		derfor	kompetanse	til	å	kontrollere		både	prosjektering	og	utførelse	i	
tråd	med	de	krav	som	stilles	til	gjennomføring	av	kontroll	etter	§§	14-6	og	14-7.	Godkjenning	
for	overordnet	ansvar	forutsetter	en	særlig	god	prosess	og	systemforståelse.	

I	SAK10	§	14-2	er	det	presisert	hvilke	områder	som	er	underlagt	obligatoriske	krav	om	
uavhengig	kontroll.	Kontrollen	skal	være	i	tråd	med	de	krav	som	stilles	til	gjennomføringen	av	
kontroll	etter	SAK10	§	14-7.	Foretaket	må	derfor	ha	teoretisk	og	praktisk	kompetanse	til	å	
gjennomføre	kontroll	etter	disse	reglene,	samt	rutiner	for	fagkontroll	og	tverrfaglig	kontroll.	
Kompetansen	skal	fremgå	av	styringssystemet	til	kontrollforetaket,	jf.	kommentarene	til	
SAK10	§	13-5.5.	ledd,	slik	denne	uttrykker	gjeldende	forvaltningspraksis.		

Nødvendig	utdannelse	
Ifølge	pbl	§	22-1	skal	sentral	godkjenning	kun	gis	til	foretak	som	er	kvalifisert.	Ifølge	SAK10	§	
11-1	med	tilhørende	veiledning	slik	denne	uttrykker	gjeldende	forvaltningspraksis	på	dette	
området	er	det	nødvendig	med	relevant	utdannelse	og	tilstrekkelig	og	relevant	praksis,	jf.	
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gjennomgangen	nedenfor.	Kommunal-	og	moderniseringsdepartementet	har	i	brev	av	
24.01.2014	presisert	at	foretak	som	søker	sentral	godkjenning	må	oppfylle	både	kravet	til	
utdanning	og	praksis.	I	brevet	heter	det	bl.a.	følgende:	

”Ved	søknad	om	sentral	godkjenning	må	foretaket	dokumentere	både	relevant	utdanning	og	
relevant	praksis	for	det	godkjenningsområdet	det	søkes	om.	[…]	I	tillegg	til	at	utdanningen	
må	være	relevant	for	området	det	søkes	om,	må	det	også	dokumenteres	relevant	praksis.	
Selv	om	praksisen	det	vises	til	er	både	relevant	og	langvarig	vil	det	likevel	ikke	være	
tilstrekkelig	for	å	kunne	få	sentral	godkjenning	innen	et	godkjenningsområde	dersom	ikke	
utdanningen	også	er	relevant.	Det	er	med	andre	ord	et	absolutt	krav	etter	plan-	og	
bygningslovgivningen	for	å	kunne	få	sentral	godkjenning	at	foretaket	kan	dokumentere	både	
relevant	utdanning	og	relevant	praksis.”	

De	konkrete	kompetansekravene	for	uavhengig	kontroll	følger	av	SAK10	kap	9-11,	jfr.	
kommentarene	til	SAK10	§	13-5.5.		Det	er	et	grunnleggende	krav	når	det	gjelder	sentral	
godkjenning	at	utdannelsen	må	være	på	et	tilstrekkelig	høyt	nivå	og	den	må	være	relevant	i	
innhold	og	bredde	for	det	aktuelle	godkjenningsområdet.	Ifølge	SAK	10	§§	11-1.1		og	
veiledningen	til	denne	slik	denne	uttrykker	gjeldende	forvaltningspraksis	er	det	for	dette	
godkjenningsområdet	nødvendig	for	foretaket	har	ha	personell	med	utdannelse	tilsvarende	
ingeniør,	dvs.	Fagskole	skole	bygg	eller	ingeniør/bachelor	bygg.			

Foretaket	har	ikke	sendt	inn	dokumentasjon	på	utdannelsen	i	foretaket,	men	Glenn	Andersen	
Ekholdt	opplyser		i	klagen	at	han	er	VVS-	ingeniør.	I	organisasjonsplan	innsendt	i	forbindelse	
med	søknad	i	2002		var	det	opplyst	at	Ekholdt	har	fagskole.	Sett	i	sammenheng	med	
anførselen	i	klagen	legger	direktoratet	til	grunn	at	det	dreier	seg	om	fagskole	som	VVS.	Den	
utdannelsen	er	ikke	innholdsmessig	så	bred	at	den	oppfyller	kravet	til	faglig	relevans	for	
dette	godkjenningsområdet.	Ingen	annen	i	foretaket	har	heller	den	aktuelle	utdannelsen.	
Enkeltstående	kurs	kan	ikke	erstatte	manglende	formell	og	relevant	utdannelse.	Den	
nødvendige	utdannelsen	er	dermed	ikke	på	plass.	

Nødvendig	praksis	
Det	vises	til	orienteringen	ovenfor	når	det	gjelder	kravet	til	praksis.	Ifølge	veiledningen	til	
Sak10	§	11-1.1	slik	denne	uttrykker	gjeldende	forvaltningspraksis	er	det	nødvendig	med	6	års	
erfaring	med		uavhengig	overordnet	kontroll	i	tiltaksklasse	2,	med	det	innhold	som	fremgår	
av	SAK10	§§	13-5.5	ledd	og	14-7	og	§	12-5.I	tillegg	kreves		rutiner	for	fagkontroll	og	
tverrfaglig	kontroll.		

Det	må	fremgå	av	referanseprosjektene	at	alle	prosjekteringsoppgavene	i	forhold	til	
funksjonskravene	i	teknisk	forskrift	er	kontrollert,	samt	at	det	er	gjennomført	kontroll	av	alle	
grensesnittene,	og	at	alle	utførte	fagfelt	er	i	henhold	til	prosjekteringsoppgavene,	jf.	bl.a.	pbl	
§	23-7.2		og	SAK10	§	12-5.	I	tillegg	kreves	som	nevnt	dokumentasjon	på	praksis	fra	
utførelse/byggeledelse	og	rutiner	for	fagkontroll	og	tverrfaglig	kontroll.	I	dette	tilfelle	må	
referanseprosjektene	dekke	tiltaksklasse	2.	
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Et	enkelt	oppsett	eller	andre	former	for	kortfattet	oversikt	over	ulike	tiltak	oppfyller	ikke	
dette	formålet.	Det	lar	seg	heller	ikke	gjøre	ut	fra	slike	oppsett	å	etterprøve	hvorvidt	tiltaket	
er	utført	i	samsvar	med	plan-	og	bygningsloven	med	forskrifter,	jf.	SAK10	§	11-4.2.		

Ut	fra	den	beskrivelsen	foretaket	selv	gir	av	sin	virksomhet	i	klagen,	jobber	foretaket	innenfor	
et	avgrenset	felt,	og	da	særlig	med	VVS	og	tilhørende	fagområder.	Det	er	ikke	fremlagt	
dokumentasjon	på	dekkende	praksis		for	dette	godkjenningsområdet	i	forhold	til	de	krav	som	
fremkommer	ovenfor,	jf.	SAK10	§§	11-1	og	11-3.	

Foretaket	har	dermed	ikke	i	søknaden	eller	klagen	dokumentert	relevant	praksis	for	dette	
fagområdet,	jf	SAK	10	§	§	9-1,	1.	avsnitt,	11-1,	1.	avsnitt	og	§	11-4.	

For	godkjenning	i	tiltaksklasse	1	er	det	nødvendig	med	utdanning	med	mesterbrev	som	
tømrer		eller	murer,	eventuelt	fagskole	bygg	og	fire	års	dokumentert	praksis	med	
godkjenningsområdet	etter	retningslinjene	som	er	omtalt	ovenfor.	Foretaket	har	ikke	
dokumentert	slik	kompetanse.	Direktoratet		finner	derfor	ikke	å	kunne	innvilge	dette	
godkjenningsområdet	i	tiltaksklasse	1.»	

	
	
	
	

Sak	37/15	 Klage	på	vedtak	om	avslag	på	søknad	om	fornyelse	av	sentral	godkjenning	
fra	Oseberg	Entreprenør	AS	(godkjenningsnr.	2014/7642).		

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:	

• Søker	i	tiltaksklasse	3	

• Overordnet	ansvar	for	prosjektering	(bygning,	anlegg	eller	konstruksjon,	tekniske		
installasjoner)	i	tiltaksklasse	2	
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• Overordnet	ansvar	for	utførelse	(bygning,	anlegg	eller	konstruksjon,	tekniske		
installasjoner)	i	tiltaksklasse	3	

• 	Utførelse	av	plasstøpte	betongkonstruksjoner	i	tiltaksklasse	3	

• Utførelse	av	montering	av	glasskonstruksjoner	og	fasadekledning	i	tiltaksklasse	2	

• Utførelse	av	riving	og	miljøsanering	i	tiltaksklasse	2	

I	e-post	av	07.10.2014	ble	vedtaket	påklaget	ved	Kvalitetspartner	v/Jon	Honerud.	På	
forespørsel	fra	direktoratet	bekreftet	foretaket	i	e-post	av	07.05.2015	at	det	ønsker	at	klagen	
behandles.	Klagen	er	rettidig,	jf.	forvaltningsloven	§	29.	Foretaket	er	klageberettiget,	jf.	(fvl)	§	
28.1.1.	Klagen	er	fremsatt	i	samsvar	med	fvl.	§	32.	

	

Bakgrunn	

Direktoratet	for	byggkvalitet	mottok	15.08.2014	søknad	om	sentral	godkjenning	for	
ansvarsrett.		

I	vedtak	datert	01.10.2014	avslo	direktoratet	delvis	søknad	om	sentral	godkjenning.	Følgende	
godkjenningsområder	ble	innvilget:		

• Søker	(for	alle	typer	tiltak)	i	tiltaksklasse	1	

• Overordnet	ansvar	for	utførelse	(bygning,	anlegg	eller	konstruksjon,	tekniske	
installasjoner)	i	tiltaksklasse	1	

• Utførelse	av	montering	av	glasskonstruksjoner	og	fasadekledning	i	tiltaksklasse	1	

• Utførelse	av	riving	og	miljøsanering	i	tiltaksklasse	1	

• Våtromsarbeid	i	tiltaksklasse	1	

	
	Følgende	godkjenningsområder	ble	ikke	innvilget:	

• Søker	i	tiltaksklasse	3	

• Overordnet	ansvar	for	prosjektering	(bygning,	anlegg	eller	konstruksjon,	tekniske	
installasjoner)	i	tiltaksklasse	2	

• Overordnet	ansvar	for	utførelse	(bygning,	anlegg	eller	konstruksjon,	tekniske	
installasjoner)	i	tiltaksklasse	3	

• Utførelse	av	plasstøpte	betongkonstruksjoner	i	tiltaksklasse	3	

• Utførelse	av	montering	av	glasskonstruksjoner	og	fasadekledning	i	tiltaksklasse	2	

• Utførelse	av	riving	og	miljøsanering	i	tiltaksklasse	2	

Begrunnelsen	for	alle	seks	avslagene	var	at	referanseprosjektene	ikke	i	tilstrekkelig	grad	
dekket	de	omsøkte	godkjenningsområdene.	Avslaget	på	plasstøpte	betongkonstruksjoner	var	
i	tillegg	begrunnet	med	at	foretaket	ikke	hadde	dokumentert	relevant	utdanning.	Foretaket	
hadde	dermed	ikke		tilstrekkelig	dokumentert		nødvendige	og	relevante	faglige	
kvalifikasjoner.	Kravene	til	dokumentasjon	i	SAK	10	§§	11-1.1	avsnitt	og	11-4,	jf.	§	13-5	var	
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dermed	ikke	oppfylt.	Det	vises	til	vedtaket.	

	

Generelle	opplysninger	om	foretaket		

Foretaket		er	et	forholdsvis	nystiftet	aksjeselskap	og	ligger	i	Tønsberg	kommune.	Foretaket	
ble	stifte	den	13.03.2014,	og	registrert	i	foretaksregisteret	den	28.03.2014.	
Forretningsformål	er	oppgitt	å		være	bygg	og	anleggsvirksomhet	og	det	som	naturlig	hører	til	
dette	samt	deltakelse	i	andre	selskaper.	Foretaket	har	ifølge	offisielle	register	7	ansatte.	
Faglig	leder	er	Asbjørn	Holt.	Holt	er	utdannet	sivilingeniør	fra	NTH	i	1989,	da	som	
bygningsingeniør.	Foretaket	er	100	%	eid	av	Oseberg	Bygg	AS,	org.	nr.	986	844	929.	Oseberg	
Bygg	AS	er	igjen	eid	med	12,26	%	av	Ronald	Klevstad	AS,	org.	nr.	992	265	426.	Ronald	
Klevstad	AS	har	tidligere	hatt	sentral	godkjenning,	og	foretaket	påberoper	seg	dette	i	sin	
søknad.	

Foretaket	har	ikke	tidligere	hatt	sentral	godkjenning.	

	

Saksgang			

15.08.2014:	Søknad	

21.08.2014:	Foretaket	tilskrives	med	anmodning	om	å	sende	inn	flere	opplysninger	

28.08.2014:	E-post	fra	foretaket	med	anmodning	om	lengre	frist	for	sende	inn	opplysninger.		

01.09.2014:	Mottatt	tilleggsopplysninger	

01.10.2014:	Vedtak	om	sentral	godkjenning	(delvis	avslag)	

07.10.2014:	Vedtaket	påklages	av	konsulentfirma	på	vegne	av	foretaket	

05.05.2015:	Foretaket	kontaktes	for	å	få	avklart	hvorvidt	foretaket	selv	ønsker	at	klagen		
																				behandles	

07.05.2015:	Foretaket	bekrefter	at	det	ønsker	at	klagen	behandles	

11.05.2015:	Direktoratet	bekrefter	at	klagesaken	behandles,	og	orienterer	kort	om	vilkårene		
																				for	sentral	godkjenning.	

	

	

Foretakets	anførsler	

Klagen	er	forfattet	av	det	konsulentfirmaet	som	har	bistått	foretaket	i	søkeprosessen.	I	
klagen	gjennomgås	den	saksgang	som	har	vært	fulgt	i	forbindelse	med	søknaden,	og	
konsulentfirmaet	synes	ut	fra	denne	å	ha	den	oppfatning	at	søknaden	dermed	skulle	vært	
innvilget.	Det	anføres	at	avslagene	må	skyldes	en	misforståelse	og	en	saksbehandlingsfeil.	
Klagen	tar	ikke	utgangspunkt	i	de	begrunnelsene	som	er	gitt	for	hvert	enkelt	avslag,	og	
forholder	seg	dermed	ikke	til	disse.		Det	vises	til	klagen.	
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Vurdering	

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

Formålet	med	den	sentrale	godkjenningsordningen	bla.	var	å	sikre	god	kvalitet	og	seriøsitet	
blant	utøverne	(jf.	Ot.prp.	nr.	39	(1993	-1994).	Dette	formålet	er	videreført	i	de	påfølgende	
lovrevisjoner.	

Ifølge	pbl	§	22-1	skal	sentral	godkjenning	kun	gis	til	foretak	som	er	kvalifisert.	Ifølge	SAK10	§	
11-1	med	tilhørende	veiledning	slik	denne	uttrykker	gjeldende	forvaltningspraksis	på	
området	er	det	nødvendig	med	relevant	utdannelse	og	tilstrekkelig	og	relevant	praksis,	jf.	
gjennomgangen	nedenfor.	Kommunal-	og	moderniseringsdepartementet	har	i	brev	av	
24.01.2014	presisert	at	foretak	som	søker	sentral	godkjenning	må	oppfylle	både	kravet	til	
utdanning	og	praksis.	I	brevet	heter	det	bl.a.	følgende:	

”Ved	søknad	om	sentral	godkjenning	må	foretaket	dokumentere	både	relevant	utdanning	og	
relevant	praksis	for	det	godkjenningsområdet	det	søkes	om.	[…]	I	tillegg	til	at	utdanningen	
må	være	relevant	for	området	det	søkes	om,	må	det	også	dokumenteres	relevant	praksis.	
Selv	om	praksisen	det	vises	til	er	både	relevant	og	langvarig	vil	det	likevel	ikke	være	
tilstrekkelig	for	å	kunne	få	sentral	godkjenning	innen	et	godkjenningsområde	dersom	ikke	
utdanningen	også	er	relevant.	Det	er	med	andre	ord	et	absolutt	krav	etter	plan-	og	
bygningslovgivningen	for	å	kunne	få	sentral	godkjenning	at	foretaket	kan	dokumentere	både	
relevant	utdanning	og	relevant	praksis.”	

Departementet	presiserte	i	Ot.prp.	nr.	45	(2007-2008)	pkt.	10.8.1.	at	et	foretak	som	skal	få	
sentral	godkjenning	må	foretakets	faglige	ledelse	vise	at	det	behersker	hele	bredden	av	
arbeidsoppgaver	innen	det	godkjenningsområdet	som	det	søkes	sentral	godkjenning	for.		

For	øvrig	vises	til	generell	orientering	om	grunnleggende	vilkår	for	å	kunne	innvilges	sentral	
godkjenning	som	vedlegges	saksfremstillingen.	

Overnevnte	forhold	innebærer	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.	10.	SAK10	§	11-4.2	bestemmer	hva	direktoratet	skal	legge	vekt	på	ved	
vurderingen	av	utdanning	og	praksis.	Jf.	også	§	11-1.1	om	kvalifikasjonskrav	og	§	11-3.	om	
kravet	til	dokumentasjon	av	praksis.	I	tillegg	kommer	gjeldende	forvaltningspraksis.	

Foretaket	har	anført	i	søknaden	at	det	har	overtatt	firmaet	Ronald	Klevstad	AS,	som	har	
sentral	godkjenning	frem	til	04.10.2015.	Ut	fra	dette	synes	foretaket	å	legge	til	grunn	at	det	
dermed	skal	få	innvilget	sentral	godkjenning	for	de	områdene	som	har	vært	avslått	og	som	er	
påklaget.	Til	dette	skal	direktoratet	bemerke	følgende:		

Foretaket	Ronald	Klevstad	AS	hadde	sentral	godkjenning	for	fire	godkjenningsområder,	alle	i	
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tiltaksklasse	1.	Dette	var:	Søkefunksjonen,	Overordnet	ansvar	for	utførelse	(bygning,	anlegg	
eller	konstruksjon,	tekniske	installasjoner),	utførelse	av	tømrerarbeid	og	montering	av	
trekonstruksjoner	og	utførelse	av	rivning	og	miljøsanering.		

I	direktoratets	vedtak	av	01.10.2014	fikk	Oseberg	Entreprenør	AS	innvilget	tre	av	disse.	Dette	
var:	søkefunksjonen,	Overordnet	ansvar	for	utførelse	(bygning,	anlegg	eller	konstruksjon,	
tekniske	installasjoner	og	utførelse	av	rivning	og	miljøsanering.		

Oseberg	Entreprenør	AS	har	ikke	søkt	om	utførelse	av	tømrerarbeid	og	montering	av	
trekonstruksjoner.	Derimot	har	Oseberg	Entreprenør	fått	innvilget	sentral	godkjenning	for	
samlekoden	Våtrom,		og	utførelse	av	montering	av	glasskonstruksjoner	og	fasadekledning,	
noe	R.Klevstad	AS	ikke	hadde	søkt	på.	

Det	dreier	seg	derfor	kun	om	tre	godkjenningsområder	hvor	Ronald	Klevstad	AS	og	Oseberg	
Entreprenør	AS	har	sammenfallende	godkjenninger.	Den	dokumentasjonen	som	var	innsendt	
når	det	gjelder	R.Klevstad	AS	er	således	ikke	relevant	for	vurderingen	av	de	
godkjenningsområdene	som	er	avslått	og	påklaget	av	Oseberg	Entreprenør	AS.	Alle	de	
sistnevnte	er	i	tiltaksklasse	2	eller	3.	

Foretaket	opplyste	i	brevet	som	var	vedlagt	søknaden	at	de	tidligere	ansatte	i	Ronald	
Klevstad	AS	fortsetter	å	jobbe	i	Oseberg	Entreprenør	AS.		Dette		er	ikke	dokumentert	i	de	
opplysninger	som	er	sendt	inn.	

Direktoratet	fant	organisasjonsplanen	til	Oseberg	Entreprenør	ufullstendig	og	at	den	derfor	
ikke	oppfylte	kravene	i	SAK10	§	1-2	bokstav	e,	jf.	§	11-1.	Det	ble	derfor	i	brev	av	21.08.2014	
bedt	om	mer	presise	opplysninger,	deriblant	at	alle	ansatte	måtte	omfattes	av	
organisasjonsplanen.		I	og	med	at	det	var	påberopt	at	alle	de	tidligere	nevnte	ansatte	skulle	
følge	med	inn	i	det	nye	firmaet,	var	dette	noe	foretaket	med	letthet	kunne	etterkomme.	

Av	de	mottatte	tilleggsopplysningene	fremgår	det	at	det	kun	er	Ronald	Klevstad	og	Karsten	
Hvolgaard	som	det	er	dokumentert	overgang	for.	Ved	sammenligning	mellom	de	ulike	
opplysningen	har	direktoratet	for	øvrig	lagt	merke	til	at	mens	Karsten	Hvolgaard	i	
organisasjonsplanen	til	Ronald	Klevstad	er	oppført	som	ufaglært,	er	han	i	opplysningene	fra	
Oseberg	opplyst	å	ha	svennebrev	og	diverse	kurs,	uten	at	dette	er	nærmere	dokumentert.	

Når	det	gjelder	den	kortfattede	oversikten		over	praksis	som	Asbjørn	Holt	som	er	innsendt	
sammen	med	søknaden	skal	direktoratet	bemerke	at	slike	oppsett	ikke	oppfyller	de	
grunnleggende	krav	i	SAK10	§	11-4.2.	En	god	del	av	de	tiltakene	det	vises	til	er	dessuten	en	
god	del	eldre	enn	gjeldende	regelsett,	og	det	er	gjeldende	regelsett	foretak	først	og	frem	skal	
dokumentere	at	det	behersker,	jf.	også	her	SAK10	§	11-4.2.		Gjeldende	byggesaksdel	i	pbl,	
samt	SAK10	og	TEK10	trådte	alle	i	kraft	01.07.2010.	Noe	av	de	tiltakene	det	vises	til	synes	
dessuten	å	ligge	utenfor	plan-	og	bygningslovens	virkeområde	og	er	derfor	irrelevant	allerede	
av	den	grunn.	
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Søker	-	tiltaksklasse	3	

Ansvarlig	søkers	ansvar	er	forholdsvis	omfattende	og	meget	viktig	for	at	byggeprosessen	er	i	
samsvar	med	regelverket	fra	starten	av.	Godkjenningsområdet	er	beskrevet	i	plbl	§	23-4	og	
SAK10	§	§	13-5.	1	avsnitt	og	12-2	bokstav	a-m.		Det	vises	til	bestemmelsene	og	veiledningene	
til	disse.	Søkefunksjonen	i	tiltaksklasse	3	omfatter	komplekse	søknader,	der	
koordineringsbehovet	for	prosjektering,	utførelse	eller	kontroll	er	svært	krevende.	
Eksempelvis	vil	dette	omfatte	flertrinnssøknader	der	ansvarsforholdene	i	tiltaket	er	
kompliserte	og	krever	omfattende	koordinering.	
	
Ifølge	Sak10	§	11-1.1	ledd	og	veiledningen	til	denne	slik	denne	uttrykker	gjeldende	
forvaltningspraksis,	er	det	nødvendig	med	utdanning	på	linje	med	sivilingeniør	bygg	eller	
master	i	arkitektur	og	8	års	dokumentert	praksis	med	søkerfunksjonen,	slik	denne	fremgår	av	
overnevnte	regelsett.	Det	minnes	om	at	foretaket	må	dokumentere	at	det	behersker	hele	det	
faglig	innholdet	av	godkjenningsområdet,	slik	dette	fremgår	av	de	bestemmelser	og	
veiledninger	til	disse	som	er	nevnt	ovenfor.	
	
Utdannelsen	i	foretaket	
Det	er	opplyst	at	Asbjørn	Holt	er	faglig	leder	i	foretaket.	Det	er	videre	dokumentert	at	Holt	er	
utdannet	sivilingeniør	i	byggefag	fra	NTH.	Kravet	til	utdannelse	er	dermed	oppfylt.	

	

Praksisen	i	foretaket	
I	søknaden	er	det	vedlagt	totalt	6	referanseprosjekter,	hvorav	alle	er	ført	opp	to	ganger.	I	
tillegg	er	det	i	eget	brev	som	lå	ved	søknaden	henvist	til	tidligere	referanseprosjekter	utført	
av	foretaket	Ronald	Klevstad	AS.		Når	det	gjelder	praksisen	som	foretaket	Ronald	Klevstad	AS	
hadde	sendt	inn,	dekket	disse	tiltakene	kun	tiltaksklasse	1,	noe	foretaket	var	kjent	med	på	
bakgrunn	av	søknadsbehandlingen	den	gang.	Derimot	dekker	de	ikke	de	fire	årene	som	er	
nødvendig	i	tiltaksklasse	1,		og	som	Ronald	Klevstad	AS	fikk	innvilget.	Det	er	heller	ikke	gitt	
noen	faglig	beskrivelse	av	hvordan	foretaket	har	utført	søkerrollen.	Sett	på	denne	bakgrunn	
skulle	ikke	søknaden	vært	innvilget.	

Oseberg	Entreprenør	har	i	sin	egen	søknad	lagt	med	tre	av	disse	en	gang	til,	under	henvisning	
til	”faglig	leders	kompetanse”.	Disse	referanseprosjektene	inneholder	ingen	faglig	
redegjørelse	for	hva	foretaket	har	utført	innenfor	søkefunksjonen.			

Foretaket	har	i	et	referanseprosjekt,	Gnr.	157	bnr	167	i	Tønsberg	opplyst	at	dette	var	et	stort	
frittliggende	boligbygg	på	5	etg.	eller	mer	og	med	ferdigattest	i	2012.		Direktoratet	har	i	
forbindelse	med	vurderingen	av	klagen	vært	i	kontakt	med	Tønsberg	kommune.	Der	har	vi	
fått	opplyst	bl.a.	følgende:		Dette	er	ikke	et	bygg	på	5	etg.	eller	mer,	men	en	enebolig	på	2	
etg.	Og	det	er	heller	ikke	gitt	ferdigattest,	slik	foretaket	har	opplyst	i	sin	søknad,	men	en	
midlertidig	brukstillatelse	14.09.2012.	

(Da	Ronald	Klevstad	i	sin	søknad	brukte	samme	referanseprosjektet,	var	det	oppgitt	at	det	
var	en	enebolig	med	sokkelleiliget.)	Kommunen	opplyste	videre	at	det	ikke	hadde	vært	
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verken	Klevstad	eller	Oseberg	Entreprenør	som	hadde	vært	søker,	men	derimot	Oseberg	
Bygg	AS.	Referanseprosjektet	er	således	forsøkt	benyttet	to	ganger	som	referanseprosjekt	i	
forbindelse	med	sentral	godkjenning	av	andre	juridiske	enheter	enn	det	foretaket	som	var	
den	reelle	søkeren,	og	uten	at	direktoratet	har	vært		gjort	oppmerksom	på	sammenhengen.	

Det	neste	referanseprosjektet	er	oppgitt	å	være	gnr.	3020	bnr	2678	i	Tønsberg.	Riktig	
kommune	skal	være	Larvik,	ifølge	tidligere	innsendte	opplysninger	av	Ronald	Klevstad	AS.	Det	
er	opplyst	at	Oseberg	Entreprenør	skal	ha	hatt	søkefunksjonen	i	et	tiltak	der,	med	
ferdigattest	i	2012.	

Larvik	kommune	opplyste	til	direktoratet	at	det	ikke	har	vært	foretatt	noen	registrert		
aktivitet	der	siden	det	ble	gitt	henholdsvis	rammetillatelse	og		igangsettingstillatelse	i	1992	
og	at	bygget	ble	tatt	i	bruk	29.12.1992.	

Det	tredje	referanseprosjektet	er	oppgitt	å	være	byggesak	nr.	471/11	i	Tønsberg	kommune,	
med	ferdigattest	i	2012.	Direktoratet	har	sjekket	også	denne	referansen	med	kommunen,	
som	opplyser	at	det	var	Oseberg	Bygg	AS,	altså	morselskapet	til	Oseberg	Entreprenør	AS	som	
hadde	søkefunksjonen.	Tiltaket	var	i	tiltaksklasse	1.	Ferdigattest	er	gitt	i	2014,	ikke	i	2012	
som	oppgitt	av	Oseberg	Entreprenør	AS.	

Kommunen	påpeker	spesielt	at	Oseberg	Bygg	AS	hadde	en	annen	sammensetning	og	at	
kvalifikasjonsgrunnlaget	derfor	også	ikke	er	overførbart.	

Ikke	noen	av	de	tre	oppgitte	referanseprosjektene	kan	derfor	danne	grunnlag	for	den	
nødvendige	relevante	praksisen	som	er	nødvendig.		

Vedlagt	søknaden	lå	en	oversikt	over	ulike	tiltak	hvor	Asbjørn	Holt	skal	ha	hatt	en	rolle.	Slike	
oppsett	kan	ikke	benyttes	som	referanseprosjekter,	jf.	SAK10	§	11-4.2.		

Foretaket	har	anført	at	faglig	leders	kompetanse	tilsier	at	tiltaksklasse	3	kan	søkes,	selv	om	
foretaket	mangler	referanseprosjekter	for	denne	tiltaksklassen.	Direktoratet	viser	i	den	
sammenheng	til	den	klare	presiseringen	fra	departementet	som	er	sitert	innledningsvis.		På	
den	bakgrunn	og	med	støtte	i	lovforarbeidene	kan	ikke	faglig	leders	utdannelse	alene	legges	
til	grunn	for	sentral	godkjenning.		

Foretaket	har	dermed	ikke	i	søknaden	eller	klagen	dokumentert	relevant	praksis	for	dette	
fagområdet,		og	har	derfor	heller	ikke	dokumentert	at	det	har	tilstrekkelig	kvalifikasjoner	til	å	
få	sentral	godkjenning	for	det	påklagede	området	jf.	pbl.	§	23-4,	SAK	10	§	§	9-1.1	avsnitt,	11-
1.1.	avsnitt	og	§	11-4,	12-2	13-5.1.	Jf.	også	pbl.	§	22-1.	

	

Overordnet	ansvar	for	prosjektering	(bygning,	anlegg	eller	konstruksjon,	tekniske	
installasjoner)		-	tiltaksklasse	2	

Godkjenningsområdet	er	regulert	i	pbl	§	23-5	og	SAK10	§§	12-3	og	3-5.2	avsnitt	bokstav	a	
med	tilhørende	veiledning	og	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,	derunder	ansvar	for	koordinering	av	de	
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forskjellige	prosjekteringsoppgavene,	uavhengig	av	om	dette	utføres	med	egne	ansatte	eller	
med	andre	innleide	foretak.	Det	hører	med	til	overordnet	prosjekterendes	rolle	å	påse	at	de	
prosjekterende	fagområder	oppfyller	TEK10	og	at	grensesnittene	mellom	fagområdene	blir	
ivaretatt.		Godkjenningsområdet	omfatter	også	utomhusarbeider	og	plassering	av	tiltaket,	
samt	ansvar	for	prosjektering	av	tilhørende	tekniske	installasjoner.	
	

I	tiltaksklasse	2	omfatter		dette	godkjenningsområdet	ansvar	for	komplett	prosjektering	av	
tiltak	med	middels	vanskelighetsgrad,	hvor	alle	vesentlige	prosjekteringsoppgaver	ligger	i	
tiltaksklasse	2.	Oppgaven	omfatter	prosjektering	av	sikringstiltak	for	utførelse.	
Eksempler	på	bygninger	der	prosjekteringen	kan	ligge	i	tiltaksklasse	2	kan	være:	bygninger	
med	boenhet	med	3-5	etasjer,	middels	store	industribygg	og	lagerbygg	(t.o.m.	5	000	m2)	
med	enkel	planløsning	,	overnattingsbygg	t.o.m.	2	000	m2	BRA,	og	infrastruktur	som	veier,	
vann-,	avløps-	og	overvannsledninger	for	større	bolig	felt	og/eller	kommunal	infrastruktur	
t.o.m.	200	personekvivalenter	(pe).		
	
Det	skal	dokumenteres	at	foretaket	behersker	hele	godkjenningsområdets	faglige	innhold,	jf.	
Ot.prp.	nr.	45	2007-2008	pkt.	10.8.1.	

Nødvendig	utdannelse	
Ifølge	Sak10	§	11-1.1	ledd	og	veiledningen	til	denne	slik	denne	uttrykker	gjeldende	
forvaltningspraksis,	er	det	nødvendig	med	utdanning	på	linje	med	ingeniør	bygg	eller	
bachelor	arkitektur	og	8	års	dokumentert	praksis	med	godkjenningsområdet	faglige	innhold.	

Det	er	dokumentert	at	Holt	er	utdannet	sivilingeniør	i	byggefag	fra	NTH.	Kravet	til	utdannelse	
er	dermed	oppfylt.	

Referanseprosjektene	
Foretaket	har	kun	sendt	inn	et	referanseprosjekt	fra	2011,	hvor	tiltaket	skal	ha	gått	ut	på	
ombygging/rehabilitering	av	en	enebolig	på	to	etasjer.		Referanseprosjektet	er	fra	Nøtterøy	
kommune.	På	forespørsel	fra	direktoratet	opplyste	kommunen	at	det	ikke	hadde	vært	noe	
tiltak	på	denne	eiendommen	med	ferdigattest	fra	2011.		Ingen	registrert	søknadspliktig	
aktivitet	etter	1992.	Kommunen	kunne	heller	ikke	bekrefte	at	foretakene	Ronald	Klevstad	AS	
eller	Oseberg	Entreprenør	hadde	utført	overordnet	ansvar	for	prosjektering	på	eiendommen.	

Foretaket	har	derfor	ikke	i	søknaden	eller	klagen	dokumentert	relevant	praksis	for	dette	
fagområdet,		og	har	derfor	heller	ikke	dokumentert	at	det	har	tilstrekkelig	kvalifikasjoner	til	å	
få	sentral	godkjenning	for	det	påklagede	området	jf.	pbl.	§	23-5,	SAK	10	§	§	9-1.1	avsnitt,	11-
1.1.	avsnitt	og	§	11-4,	12-3	og	13-5.2.	bokstav	a.	Jf.	også	pbl.	§	22-1.	

	

Overordnet	ansvar	for	utførelse(bygning,	anlegg	eller	konstruksjon,	tekniske	installasjoner)		-	
tiltaksklasse	3.	

Godkjenningsområdet		er	hjemlet	i	pbl	§	23-6	og	SAK10	§§	12-4	og	13-5.3	avsnitt	bokstav	a	
og	omfatter	ansvar	for	komplett	utførelse	av	alle	relevante	fagområder.		
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Dette	innebærer	ansvar	for	koordinering	av	de	utførende	fagområder,	uavhengig	av	om	
oppgavene	utføres	av	egne	ansatte	eller	innleide	foretak	og	ansvar	for	grensesnittene.	Der	
det	benyttes	underentreprenører,	skal	disse	oppfylle	system-	og	kvalifikasjonskrav	som	følger	
av	byggesaksforskriften	kap.	10	og	11.		
I	tiltaksklasse	3	omfatter		godkjenningsområdet	ansvar	for	komplett	utførelse	av	store	og	
krevende	tiltak	med	stor	vanskelighetsgrad,	hvor	utførelsen	innenfor	de	ulike	fagområdene	
hovedsakelig	ligger	i	tiltaksklasse	2	og	3.	Godkjenningsområde	består	av	mange	grensesnitt	
mellom	mange	fagområder.	
Eksempler	på	overordnet	ansvar	for	utførelse	av	bygninger	i	tiltaksklasse	3	kan	være	
oppføring	eller	vesentlig	endring	av:	store	forretningslokaler/kjøpesentra,	store	hoteller,	
sykehus,	bygning	for	stort	antall	personer,	VA-ledninger	med	store	dimensjoner	eller	store	
rense-	eller	vannforsyningsanlegg	over	200	personekvivalenter	(pe)	og	store	bruer	og		
fjellhaller	for	opphold	av	mennesker.		
	

Nødvendig	utdannelse	
Ifølge	Sak10	§	11-1.1	ledd	og	veiledningen	til	denne	slik	denne	uttrykker	gjeldende	
forvaltningspraksis,	er	det	nødvendig	med	utdanning	på	linje	med	ingeniør	bygg	og	5	års	
dokumentert	praksis	med	godkjenningsområdets	faglige	innhold.	 	 	
	 	

Da	det	er	dokumentert	at	Holt	er	utdannet	sivilingeniør	i	byggefag	fra	NTH	er	den	
nødvendige	utdannelsen	i	foretaket	tilstede.	

Referanseprosjektene	
Foretaket	har	søknaden	vist	til	tidligere	innsendte	referanseprosjekter	far	Ronald	Klevstad	
AS.	Disse	ble	alle	bedømt	til	å	være	i	tiltaksklasse	1.	De	dekker	dessuten	maks	2	år,	ut	fra	
historikken	som	er	beskrevet	og	de	oppførte	datoene	for	ferdigstillelse.	Direktoratet	har	gått	
gjennom	disse	på	nytt	nå,	og	det	er	ingen	av	disse	referanseprosjektene	som	kan	danne	
grunnlag	for	tiltaksklasse	3.	

To	av	dem	er	gjentatt	i	søknaden	her	nå.	Dette	er	Sak	nr.	471/11	i	Tønsberg	kommune	og	Gnr	
3020	bnr	2678	i	Larvik	kommune.	

Tønsberg	kommune	opplyser	at	det	ikke	var	noe	overordnet	ansvar	for	utførelse	i	dette	
tiltaket.	

Når	det	gjelder	saken	i	Larvik	kommune,	(I	siste	søknaden	er	det	feilaktig	oppgitt	Tønsberg	
kommune).	Her	har	foretaket	bl.a.	oppgitt	at	det	har	hatt	overordnet	ansvar	for	utførelse	
med	ferdigstillelse	i	2012.	

Direktoratet	har		vært	i	kontakt	med	Larvik	kommune	som	opplyser	at	det	ikke	har	vært	noen	
byggesak	på	dette	bygget	i	denne	perioden,	og	kommunen	kjenner	ikke	til	at	verken	Ronald	
Klevstad	AS	eller	Oseberg	Bygg-	Oseberg	Entreprenør	har	hatt	noe	oppdrag	det.		

Siste	byggesak	som	kommunen	fant	på	det	bygget	var	fra	1992,	med	både	rammetillatelse,	
igangsettingstillatelse	og	at	bygget	var	tatt	i	bruk	29.12.1992.	
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Det	er	således	ikke	dokumentert		tilstrekkelig	og	relevant	praksis	for	dette	
godkjenningsområdet	og	denne	tiltaksklassen.		Foretaket	har	derfor	heller	ikke	dokumentert	
at	det	har	tilstrekkelig	kvalifikasjoner	til	å	få	sentral	godkjenning	for	det	påklagede	området	
jf.	pbl.	§	23-6,	SAK	10	§	§	9-1.1	avsnitt,	11-1.1.	avsnitt	og	§	11-4,	12-4	og	13-5.3.	bokstav	a.	Jf.	
også	pbl.	§	22-1.	

	
Utførelse	–	plasstøpte	betongkonstruksjoner	i	tiltaksklasse	3	

Godkjenningsområdet	fremgår	av	pbl	§	23-6	jf.	SAK10	§§	12-4	og	13-5.3	avsnitt	bokstav	d	og	
kommentarene	til	bestemmelsene.	Godkjenningsområdet	omfatter	utførelse	av	
konstruksjoner	av	slakkarmert,	uarmert	eller	spennarmert	betong	med	tiltak	som	etter	NS	
1990	+NA	plasseres	i	pålitelighetsklasse	2	eller	3,	og	forutsettes	utført	med	”utvidet	
kontroll”.		(Begrepet	pålitlighetsklasse	er	hentet	fra	tidligere	regelverk.	Dette	forholdet	
reguleres	nå	av	TEK10	med	ikrafttredelse	01.07.2010	nr.	1323.		
	
Eksempler	på	plasstøpte	betongkonstruksjoner	i	tiltaksklasse	3:	

Plasstøpte	betongkonstruksjoner	i	bygning	for	publikum	og	arbeidsbygning	med	mer	enn	5	
etasjer,	plasstøpte	betongkonstruksjoner	i	bygning	med	boenheter	og	mer	enn	3	etasjer,	
anleggskonstruksjoner	som	kulverter,	forstøtningskonstruksjoner	og	bruer,	bjelker	og	dekker	
med	store	spennvidder,	store	forstøtningskonstruksjoner,	kulverter	og	bruer	med	store	
spennvidder	med	stor	belastning.	

Nødvendig	utdannelse	
Ifølge	Sak10	§	11-1.1	ledd	og	veiledningen	til	denne	slik	denne	uttrykker	gjeldende	
forvaltningspraksis,	er	det	nødvendig	med	utdanning	på	linje	med	ingeniør/bachelor	i	bygg	
og	fagbrev	i	betongfaget.		Det	er	i	tillegg	nødvendig	med	5	års	dokumentert	praksis	med	
utførelse	innenfor	dette	godkjenningsområdet,	slik	godkjenningsområdet	fremgår	av		
veiledningen	til	SAK10	§	13-5.3	ledd	bokstav	d,	jfr.	§	12-4.	

Utdannelsen	til	Asbjørn	Holt	som	sivilingeniør	med	byggefag	som	spesiale	medfører	at	deler	
at	den	nødvendige	utdannelsen	er	på	plass.	Det	er	derimot	ikke	dokumentert	fagbrev	i	
betongfaget	eller	annen	relevant	utdanning	som	kan	sidestilles	med	dette	og	som	kan	sikre	
gjennomføringsevnen.	Gjennomføringsevnen	er	derfor	ikke	tilstrekkelig	ivaretatt,	jf.	SAK10	§	
9-1.1.	Foretaket	har	derfor	ikke	den	nødvendige	utdannelse.	

Referanseprosjektene	
Det	er	kun	innsendt	et	referanseprosjekt,	saksnummer	471/11	i	Tønsberg	kommune.		
Kommunen	opplyser	at	det	ikke	var	utskilt	noen	eget	ansvarsrett	for	dette	i	denne	saken,	
men	at	de	arbeidene	som	ble	utført	lå	under	”mur	og	betongarbeider”.		Arbeidene	hadde	
blitt	utført	av	Ronald	Klevstad		AS.	
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For	det	første	var	tiltaket	som	sådan	i	tiltaksklasse	1,	mens	søknaden	gjelder	tiltaksklasse	2.	
Dessuten	er	ikke	”mur	og	betongarbeider”	et	eget	godkjenningsområde	i	SAK10	§	13-5.3.	
Direktoratet	kan	ikke	gi	sentral	godkjenning	for	andre	godkjenningsområder	enn	de	som	står	
i	SAK10	§	13-5.	For	det	tredje	minnes	det	om	at	for	at	et	foretak	skal	kunne	få	sentral	
godkjenning,	må	det	dokumentere	at	det	behersker	det	faglige	innholdet	i	vedkommende	
godkjenningsområde,	jf.	sitatet	fra	proposisjonen	ovenfor.	

Beskrivelsen	i	referanseprosjektet	omhandler	helt	andre	arbeidsoperasjoner	enn	det	
godkjenningsområdet	går	ut	på.	

Gjennomgangen	viser	at	foretaket	ikke	i	søknaden	eller	i	klagen	har	dokumentert	tilstrekkelig	
og	relevant	utdanning	og	praksis	for	dette	fagområdet,	jfr	SAK10	§§	9-1.1ledd,	11-1.1.	ledd	
og	11-4.2.	Jf.	også	§	12-4.Jf.	også	pbl	§	22-1.	

Det	er	heller	ikke	faglig	grunnlag	for	å	innvilge	godkjenningsområdet	i	en	lavere	tiltaksklasse.	

	

Utførelse	–	montering	av	glasskonstruksjoner	og	fasadekledning	i	tiltaksklasse	2	

Godkjenningsområdet	er	regulert	i	pbl	§	23-6	og	SAK10	§§	12-4	og	13.5.3	avsnitt	bokstav	h	og	
omfatter	montering	av	glasskonstruksjon	og	fasadekledning	på	byggverk,	inkludert	
montering	av	beslag.	Eksempler	på	montering	av	glasskonstruksjoner	og	fasadekledning	i	
tiltaksklasse	2	kan	være:	montering	av	store	vinduskonstruksjoner,	montering	av	glass	som	
bærende	konstruksjon,	glasstakkonstruksjon	inntil	10	m	spennvidde,	og	krevende	montering	
av	fasadekledning	på	byggverk	inntil	5	etasjer.	
	

Nødvendig	utdannelse	
Ifølge	Sak10	§	11-1.1	ledd	og	veiledningen	til	denne	slik	denne	uttrykker	gjeldende	
forvaltningspraksis,	er	det	nødvendig	med	utdanning	på	linje	med	mesterbrev	i	glassfaget,	
eventuelt	som	blikkenslager	eller	fagskole	bygg.		Det	er	i	tillegg	nødvendig	med	også		3	års	
dokumentert	praksis	med	utførelse	innenfor	dette	godkjenningsområdet,	slik	
godkjenningsområdet	fremgår	av		veiledningen	til	SAK10	§	13-5.3	ledd	bokstav	h,	jf.	§	12-4.	

Når	det	gjelder	utdannelsen	er	ikke	Asbjørn	Holts	utdannelse	og	den	øvrige	utdannelsen	i	
foretaket	tilstrekkelig	til	å	sikre	gjennomføringsevnen,	jf.	også	her	SAK10	§	9-1.1.	og	avsnittet	
ovenfor.	

Nødvendig	praksis	
Søknaden	inneholder	kun	to	referanseprosjekter.	Det	ene	har	saksnummer	471/111	i	
Tønsberg	kommune.	Det	andre	gjelder	tiltak	på	gnr	128	bnr	219	i	Nøtterøy.	

Tønsberg	kommune	opplyser	at	den	monteringen	av	glasskonstruksjoner	som	var	foretatt	i	
denne	saken,	hadde	ligget	under	Tømrerarbeider.		De	samme	forhold	gjør	seg	gjeldende	her	
som	for	utførelse	av	plasstøpte	betongkonstruksjoner,	og	det	vises	til	drøftelsen	ovenfor.	

Nøtterøy	kommune	har	opplyst	til	direktoratet	at	det	ikke	har	vært	noe	tiltak	på	denne	
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eiendommen	som	har	omfattet	dette	godkjenningsområdet	på	det	angitte	tidspunkt.	Dersom	
det	har	skjedd,	har	det	i	tilfelle	blitt	utført	uten	at	den	pålagte	søknadsplikten	har	vært	fulgt.	

Foretaket	har	dermed	ikke	i	søknaden	eller	i	klagen	på	tilstrekkelig	måte	dokumentert	
relevant	utdannelse	og	praksis	for	dette	fagområdet,	jfr	SAK10	§§	9-1.1ledd,	11-1.1.	ledd	og	
11-4.	Jf.	også	§	12-4.	Jf.	også	pbl.	§	22-1.	

	

Utførelse	av	rivning	og	miljøsanering	i	tiltaksklasse	2	

Godkjenningsområdets	innhold	fremgår	av	pbl	§	23-6	og	SAK10	§§	12-4	og	13-5.3	avsnitt	
bokstav	o,	og	omfatter	rivning	og	miljøsanering	omfatter	sanering	og	forsvarlig	
sluttbehandling	av	farlig	avfall	iht.	miljøsaneringsbeskrivelsen	samt	håndtering	av	
rivningsmaterialer	for	ombruk,	gjenvinning,	energiutnyttelse	og	forsvarlig	sluttbehandling	iht.	
avfallsplan.	Godkjenningsområdet	omfatter	også	oppgaver	ved	tiltak	på	eksisterende	
byggverk	(rehabilitering).	

I	tiltaksklasse	2	omfatter	godkjenningsområdet	rivning	og	miljøsanering	av	bygning	med	BRA	
større	enn	400	m2	og	inntil	2	000	m	2	og	anlegg	eller	konstruksjoner	med	tilsvarende	størrelse	
og	materialbruk.	I	tettbygd	strøk	hvor	det	kan	være	stor	fare	for	skade	på	nabobygninger	
gjelder	en	øvre	arealgrense	på	1	000	m	2.	

Nødvendig	utdannelse	

Ifølge	Sak10	§	11-1.1	ledd	og	veiledningen	til	denne	slik	denne	uttrykker	gjeldende	
forvaltningspraksis,	er	det	nødvendig	med	utdanning	på	linje	med	fagskole	bygg	eller	anlegg	
og	fagbrev	som	anleggsmaskinfører.		Det	kreves	også		3	års	dokumentert	praksis	med	
utførelse	innenfor	dette	godkjenningsområdet,	slik	godkjenningsområdets	faglige	innhold	
fremgår	av		veiledningen	til	SAK10	§	13-5.3	ledd	bokstav	o,	jfr.	§	12-4.	

Den	utdannelsen	som	er	i	foretaket	er	dermed	ikke	tilstrekkelig	til	å	sikre	
gjennomføringsevnen,	jf.	SAK10	§	9-1.1.	

Nødvendig	praksis	
Direktoratet	har	gått	gjennom	de	referanseprosjektene	som	var	innsendt	i	søknaden	til	
Ronald	Klevstad	AS.	Ingen	av	disse	kan	danne	grunnlag	for	tiltaksklasse	2.	Dette	av	flere	
grunner.	De	gjelder	ikke	tiltaksklasse	2,	og	de	er	for	dårlig	faglig	dokumentert.		

I	søknaden	fra	Oseberg	Entreprenør	var	det	vedlagt	kun	to	referanseprosjekter.		Når	det	
gjelder	det	første,	gnr	3020	bnr	2678,	som	feilaktig	er	oppgitt	å	høre	til	i	Tønsberg	men	som	
egentlig	er	fra	Larvik,	vises	det	til	det	som	er	skrevet	om	dette	referanseprosjektet	ovenfor	
under	overordnet	ansvar	for	utførelse.		Siste	tiltak	på	den	eiendommen	var	registrert	i	1992	
og	hadde	ikke	noe	med	dette	godkjenningsområde	eller	foretaket	å	gjøre.	

Det	andre	referanseprosjektet	er	fra	gnr	128	bnr	219	i	Nøtterøy	kommune.	
Ved	forespørsel	til	kommunen	får	direktoratet	opplyst	at	det	ikke	har	noen	opplysninger	som	
kan	bekrefte	foretakets	opplysning	om	at	det	hadde	utført	rivnings-	og	saneringsarbeider	på	
denne	eiendommen.	



	

Side	49	

Foretaket	har	dermed	ikke	i	søknaden	eller	i	klagen	på	tilstrekkelig	måte	dokumentert	
tilstrekkelig	og	relevant	(utdannelse	og)	praksis	for	dette	fagområdet,	jfr	SAK10	§§	9-1.1ledd,	
11-1.1.	ledd	og	11-4,	jf.	§	13-5.3	bokstav	o.	Jf.	også	§	12-4	og	pbl	§	22-1.»		

	
	
	

Sak	38/15	 Klage	på	vedtak	om	avslag	på	søknad	om	sentral	godkjenning	fra	
Byggmester	Arnfinn	Eng	(godkjenningsnr.	2014/7975).		

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	av	01.09.2014	om	sentral	godkjenning	for	følgende	
godkjenningsområde:	

• Prosjektering	av	arkitektur	i	tiltaksklasse	1	

Vedtaket	ble	påklaget	av		foretaket	ved	Arnfinn	Eng	den	16.10.2014.	Klagen	er	rettidig,	jf.	
forvaltningsloven	(fvl)	§	29.	Foretaket	er	klageberettiget,	jf.	fvl	§	28.1.1.	Klagen	er	fremsatt	i	
samsvar	med	fvl.	§	32.	

	

Bakgrunn	

Direktoratet	for	byggkvalitet	mottok	01.09.2014	søknad	om	sentral	godkjenning	for	
ansvarsrett.		

I	vedtak	datert	24.09.2014	avslo	direktoratet	delvis	søknad	om	fornyelse	av	sentral	
godkjenning.	Følgende	godkjenningsområder	ble	innvilget:		

• Søker	i	tiltaksklasse	1	

• Utførelse	av	tømrerarbeid	og	montering	av	trekonstruksjoner	i	tiltaksklasse	1	

Følgende	godkjenningsområder	ble	ikke	innvilget:	

• Prosjektering	av	arkitektur	i	tiltaksklasse	1	
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Avslaget	var	begrunnet	med	at	referanseprosjektene	foretaket	hadde	vist	til		ikke	dekket	det	
omsøkte	godkjenningsområdet	i	tilstrekkelig	grad,	jf	byggesaksforskriften	(SAK10)	§§	11-4	og	
13-5.2.	bokstav	b	med	tilhørende	veiledning.		Foretaket	hadde	dermed	ikke	dokumentert	
tilstrekkelige	samlede	kvalifikasjoner	tilpasset	det	omsøkte	godkjenningsområdet,	jf	SAK10	§	
11-1.	Det	vises	til	vedtaket.	

	

Generelle	opplysninger	om	foretaket		

Foretakets	navn	er	Byggmester	Arnfinn	Eng.	Foretaket	er	et	enkeltmannsforetak	som	ble	
stiftet	20.02.1995	og	registrert	i	enhetsregisteret	samme	dato.	Foretaket	holder	til	på	Kapp	i	
Østre	Toten	kommune.	Det	har	kun	en	ansatt,	Arnfinn	Eng.	Han	er	utdannet	tømrermester	
og	opplyser	å	ha	ca.	27	års	praksis	som	dette	etter	endt	utdanning.	

	

Saksgang	

01.09.2014:	Søknad	

24.09.2014:	Vedtak	om	sentral	godkjenning	(delvis	avslag)	

21.10.2014:	Klage	på	avslag	datert	16.10.2014	journalført	hos	Direktoratet	for	byggkvalitet.	

		

Foretakets	anførsler	

Det	anføres	at	foretaket	i	den	siste	del	av	perioden	som	byggmester	har	oppført	eneboliger	
og	tilbygg	som	er	prosjektert	av	eksterne	arkitektfirmaer	og	mener	ut	fra	dette	å	være	godt	
oppdatert	når	det	gjelder	prosjektering		i	denne	tiltaksklassen.	Foretaket	opplyser	at	det	i	de	
aktuelle	tiltakene	har	hatt		søke-	og	utførende	funksjonene.	Foretaket	går	ikke	konkret	inn	på	
at	søknaden	er	avslått	på	grunn	av	manglende	referanseprosjekter.	Avslutningsvis	opplyses	
at	siste	prosjektet	hvor	foretaket	hadde	prosjektering	angikk	et	tiltak	som	fikk	byggetillatelse	
den	29.08.2002.		For	øvrig	vises	til	klagen.	

	

Vurdering	

Direktoratet	har	vurdert	klageanførslene	og	funnet	at	klagen	ikke	kan	føre	frem	for	det	
påklagede	godkjenningsområdene.		

Ifølge	pbl	§	22-1	skal	sentral	godkjenning	kun	gis	til	foretak	som	er	kvalifisert.	Ifølge	SAK10	§	
11-1	med	tilhørende	veiledning	slik	denne	uttrykker	gjeldende	forvaltningspraksis	på	
området	er	det	nødvendig	med	relevant	utdannelse	og	tilstrekkelig	og	relevant	praksis,	jf.	
gjennomgangen	nedenfor.	Kommunal-	og	moderniseringsdepartementet	har	i	brev	av	
24.01.2014	presisert	at	foretak	som	søker	sentral	godkjenning	må	oppfylle	både	kravet	til	
utdanning	og	praksis.	I	brevet	heter	det	bl.a.	følgende:	
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”Ved	søknad	om	sentral	godkjenning	må	foretaket	dokumentere	både	relevant	utdanning	og	
relevant	praksis	for	det	godkjenningsområdet	det	søkes	om.	[…]	I	tillegg	til	at	utdanningen	
må	være	relevant	for	området	det	søkes	om,	må	det	også	dokumenteres	relevant	praksis.	
Selv	om	praksisen	det	vises	til	er	både	relevant	og	langvarig	vil	det	likevel	ikke	være	
tilstrekkelig	for	å	kunne	få	sentral	godkjenning	innen	et	godkjenningsområde	dersom	ikke	
utdanningen	også	er	relevant.	Det	er	med	andre	ord	et	absolutt	krav	etter	plan-	og	
bygningslovgivningen	for	å	kunne	få	sentral	godkjenning	at	foretaket	kan	dokumentere	både	
relevant	utdanning	og	relevant	praksis.”	

Departementet	presiserte	i	Ot.prp.	nr.	45	(2007-2008)	pkt.	10.8.1.	at	et	foretak	som	skal	få	
sentral	godkjenning	må	foretakets	faglige	ledelse	vise	at	det	behersker	hele	bredden	av	
arbeidsoppgaver	innen	det	godkjenningsområdet	som	det	søkes	sentral	godkjenning	for.		
	

Dette	betyr	at	foretaket	må	dokumentere	at	det	behersker	godkjenningsområdet	slik	
innholdet	av	dette	er	beskrevet	i	veiledningen	til	det	aktuelle	godkjenningsområdet	i	SAK10	§	
13-5.5.	Jf.	også	prosjekterendes	ansvar	i	SAK10	§	12-3.	SAK10	§	11-4.2	bestemmer	hva	
direktoratet	skal	legge	vekt	på	ved	vurderingen	av	utdanning	og	praksis.	Jf	også	SAK10	§§	11-
2.2	om	kravet	til	relevant	praksis	og	11-3.3	om	kravet	til	dokumentasjon	av	praksis.		

Prosjektering	av	arkitektur	i	tiltaksklasse	1	

Arkitekturprosjektering	av	bygninger,	anlegg	eller	konstruksjoner	omfatter	arkitektonisk	
utforming	av	nytt	eller	endring	av	eksisterende	tiltak,	hvor	krav	til	visuelle	kvaliteter,	
funksjonelle	og	miljømessige	forhold,	samt	byggverkets	kompleksitet	og/eller	
tilpasningsbehov	til	omgivelser	er	avgjørende	for	fastsettelse	av	tiltaksklasse.	Oppgaven	
omfatter	også	utarbeidelse	av	situasjonsplan	med	plassering	av	tiltaket	på	tomta,	og	
prosjektering	av	utomhusarealer	herunder	veg	og	parkeringsplass,	samt	universell	utforming	
(UU)	av	utomhusområder	og	planløsning	i	bygget.	

I	tiltaksklasse	1	omfatter	godkjenningsområdet	arkitektonisk	utforming	av	nytt	eller	endring	
av	eksisterende	tiltak	med	liten	vanskelighetsgrad	eller	kompleksitet.	Gjelder	bygninger	inntil	
500	m2	BRA,	og	større	industri	eller	lagerbygg	med	enkel	planløsning.	Godkjenningsområdet	
omfatter	også	endringer	i	eksisterende	byggverk	der	byggverket	i	seg	selv	ikke	representerer	
stor	arkitektonisk	verdi.	Godkjenningsområdet	omfatter	enkel	prosjektering	innen	følgende	
fagområder	etter	byggteknisk	forskrift:	
	
Godkjenningsområdet	omfatter	enkel	prosjektering	innen	følgende	fagområder	etter	
byggteknisk	forskrift	av	01.07.2010:	Arkitektonisk	utforming,	konstruksjonssikkerhet,	
sikkerhet	ved	brann,	planløsning,	miljø	og	helse,	bygningsfysikk,	energi	og	lydforhold.	

Kompetansekravene	for	å	få	sentral	godkjenning	for	det	omsøkte	området	er		iflg.	
veiledningen	til	Sak	10	§	11-1	og	gjeldende	forvaltningspraksis,	utdannelse	tilsvarende	
mesterbrev	som	tømrer,	murer	eller	fagskole	bygg	og	4	års	dokumentert	praksis	med	
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godkjenningsområdet.	Dette	er	kumulative	vilkår	der	begge	må	være	oppfylt	før	sentral	
godkjenning	kan	innvilges.	

Utdannelsen	
Arnfinn	Eng	har	mesterbrev	som	tømrer.	Foretaket	har	dermed	den	nødvendige	
utdannelsen.	

Nødvendig	og	relevant	praksis	
I	søknaden	var	det	kun	vedlagt	et	referanseprosjekt	fra	2005,	hvor	foretaket	selv	opplyser	at		
prosjekteringen	bestod	i	tegning	av	tilbygg	av	bad	og	kjøkken	samt	balkonger.	Foretaket		
opplyser	at	det	ikke	har	utført	prosjektering	ut	over	dette.		I	klagen	opplyses	at	foretaket	ikke	
har	utført	prosjektering	i	den	siste	tiden,	men	at	det	kjenner	godt	til	prosjekteringsmetodene	
og	ansvaret	for	de	oppdrag	som	er	prosjektert	av	andre.	Som	nevnt	ovenfor	har	foretaket	
opplyst	at	oppfører	eneboliger	som	er	prosjektert	av	andre.	Det	siste	tiltaket	foretaket	selv	
opplyser	å	ha	prosjektert	var	i	2002,	dvs.	for	13	år	siden.	Jf.	opplysninger	om	dette	i	klagen.	

Ut	fra	foreliggende	opplysninger	fra	foretaket,	ser	direktoratet	at	foretaket	ikke	har	
dokumentert		den	nødvendige	4	års	relevante	praksisen	med	godkjenningsområdet	i	samsvar	
med	gjeldende	rett,	slik	denne	er	gjennomgått	ovenfor.	Når	det	gjelder	alderen	på	
referanseprosjekter,	fremgår	det	bl.a.	av	SAK10	§	11-4.2	at	det	skal	legges	vekt	på	hvorvidt	
praksisen	er	oppdatert	og	hvorvidt	den	er	gjennomført	i	samsvar	med	tillatelser	og	
bestemmelser	gitt	i	eller	med	hjemmel	i	plan-	og	bygningsloven.	Den	praksisen	det	er	vist	til	
er	vesentlig	eldre	enn	gjeldende	regelsett	på	området,	noe	foretak	som	søker	sentral	
godkjenning	skal	dokumentere	at	det	behersker.	

Foretaket	har	derfor	ikke	dokumentert	praksis	med	nødvendig	faglig	innhold	og	gjennom	de	
fire	år	som	er	nødvendig	for	å	kunne	få	innvilget	sentral	godkjenning	for	dette	
godkjenningsområdet,	jf.	SAK	10	§§	11-1,	11-2.2.,11-3.3,	og	11-4.»	

	
 

	

Sak	39/15	 Klage	på	vedtak	om	avslag	på	søknad	om	sentral	godkjenning	fra	Øverbygg	
Norge	AS	(godkjenningsnr.	2014/9032).		

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

Vedtak:	

Klagen	tas	ikke	til	følge.	
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Vedtaket	er	endelig	og	kan	ikke	påklages,	jf.	byggesaksforskriften	§	13-9.	

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

«Klagen	gjelder		

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

• Utførelse	av	taktekkingsarbeid	i	tiltaksklasse	1	

	

Vedtaket	ble	påklaget	28.11.2014.	Klagen	er	rettidig,	jf.	forvaltningsloven	§	29.		

	

Bakgrunn	

Direktoratet	for	byggkvalitet	mottok	24.10.2014	søknad	om	sentral	godkjenning	for	
ansvarsrett.		

	

I	vedtak	datert	20.11.2014	avslo	direktoratet	delvis	søknad	om	sentral	godkjenning.	Følgende	
godkjenningsområde	ble	innvilget:		

• Utførelse	av	tømrerarbeid	og	montering	av	trekonstruksjoner	i	tiltaksklasse	1	

	

Følgende	godkjenningsområder	ble	ikke	innvilget:	

• Søker	i	tiltaksklasse	1	

• Overordnet	ansvar	for	prosjektering	i	tiltaksklasse	1	

• Utførelse	av	taktekkingsarbeid	i	tiltaksklasse	1	

	

Avslaget	på	godkjenningsområdet	utførelse	av	taktekkingsarbeid	ble	begrunnet	med	at	
foretaket	ikke	hadde	dokumentert	nødvendig	relevant	utdanning	og	at	referanseprosjektene	
ikke	i	tilstrekkelig	grad	dekket	det	omsøkte	godkjenningsområde,	jf.	byggesaksforskriften	
(SAK10)	§§	11-1	første	ledd,	11-4	og	13-5	tredje	ledd	bokstav	i	og	tilhørende	veiledning.	

	
	

Følgende	godkjenningsområder	er	av	direktoratet	innvilget	i	klageomgangen:	

• Søker	i	tiltaksklasse	1	

• Overordnet	ansvar	for	prosjektering	i	tiltaksklasse	1	
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Generelle	opplysninger	om	foretaket		

Tidligere	var	Øverbygg	Norge	AS	en	del	av	Kjelstad-konsernet	og	het	da	Kjelstad	Øverbygg	AS.	
Dette	foretaket	hadde	sentral	godkjenning	i	perioden	31.08.2011	–	31.08.2014	for	
godkjenningsområdene	søker	i	tiltaksklasse	1,	overordnet	ansvar	for	prosjektering	i	
tiltaksklasse	1	og	overordnet	ansvar	for	utførelse	i	tiltaksklasse	1.	Foretaket	ble	solgt	ut	av	
konsernet	i	2014	og	Øverbygg	Norge	AS	ble	stiftet.	Foretaket	har	derfor	ikke	tidligere	hatt	
sentral	godkjenning,	men	har	fortsatt	de	samme	ansatte	som	tidligere.		

Foretaket	har	23	ansatte	og	ligger	i	Snåsa	kommune.	Lars	Gravbrøt	er	daglig	leder.	Foretaket	
har	blant	annet	en	ansatt	som	er	tømrermester	og	en	ansatt	som	har	mesterbrev	som	
snekker.	

	

Saksgang			

24.10.2014:	Søknad	

18.11.2014:	Foreløpig	svarbrev	

20.11.2014:	Mottatt	tilleggsinformasjon	

20.11.2014:	Vedtak	om	sentral	godkjenning	(delvis	avslag)	

28.11.2014:	Klage	på	avslag	arkivert	hos	direktoratet	

	

Foretakets	anførsler	

Foretaket	har	ikke	anført	noe	i	klagen,	men	har	sendt	inn	flere	kommunale	vedtak	for	tiltak	
foretaket	har	vært	involvert	i.	

	

Vurdering		

Direktoratet	har	vurdert	klageanførslene	og	funnet	at	klagen	ikke	kan	føre	frem	hva	gjelder	
sentral	godkjenning	for	godkjenningsområdet	utførelse	av	taktekkingsarbeid	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.		

	

For	utførende	i	tiltaksklasse	1	er	utdanningskravet	fagopplæring	som	svarer	til	fagprøve	hhv.	
svenneprøve.	Relevant	utdanning	for	utførelse	av	taktekkingsarbeid	vil	for	eksempel	være	
svennebrev	som	taktekker,	blikkenslager	eller	tømrer,	jf.	SAK10	§	11-1	første	ledd	og	
veiledningen	til	bestemmelsen	slik	den	gir	uttrykk	for	den	sentrale	godkjenningsordningens	



	

Side	55	

praksis	for	krav	til	utdanning.	Foretaket	har	en	ansatt	som	er	bygg-/tømrermester	og	
tilfredsstiller	dermed	kravet	til	utdanning	for	det	påklagede	godkjenningsområdet.	

	

Godkjenningsområdet	utførelse	av	taktekkinsarbeid	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.	Eksempler	på	
taktekkingsarbeider	i	tiltaksklasse	1	kan	være	arbeider	på	enkle	tradisjonelle	takformer	
(saltak,	pulttak	med	og	uten	takoppbygg)	inntil	200	m2	og	uisolerte	tak,	jf.	SAK10	§	13-5	
tredje	ledd	bokstav	i	og	tilhørende	veiledning.	

I	søknaden	har	foretaket	vist	til	ett	referanseprosjekt	for	dette	godkjenningsområdet.	
Prosjektet	gjaldt	stort	frittliggende	boligbygg	på	2	etasjer	og	foretaket	hadde	ansvar	for	
taktekking.	Ut	over	dette	er	ikke	arbeidene	beskrevet.		

I	brev	av	18.11.2014	ble	foretaket	bedt	om	å	sende	inn	en	bedre	beskrivelse	av	
referanseprosjektene	i	søknaden.	Foretaket	viste	da	til	sin	redegjørelse	vedlagt	i	søknaden	
for	foretakets	historikk,	med	oppkjøp	og	virksomhetsoverdragelser.	Det	ble	ikke	sendt	inn	en	
beskrivelse	av	referanseprosjektene	og	foretakets	rolle.		

I	klagen	har	foretaket	sendt	inn	flere	kommunale	vedtak	for	tiltak	foretaket	har	vært	
involvert	i.	Disse	dokumenterer	imidlertid	ikke	at	foretaket	har	hatt	ansvarsrett	for	utførelse	
av	taktekkingsarbeid.		

Slik	direktoratet	vurderer	det	har	ikke	foretaket	vist	til	erfaring	med	utførelse	av	
taktekkingsarbeid	som	i	tilstrekkelig	grad	dekker	det	godkjenningsområdet	omfatter,	og	som	
gir	grunnlag	for	sentral	godkjenning.	I	den	forbindelse	opplyses	det	om	at	
godkjenningsområdet	utførelse	av	tømrerarbeid	og	montering	av	trekonstruksjoner	i	
tiltaksklasse	1	omfatter	alle	relevante	arbeider	som	inngår	i	oppføring	av	bygning,	blant	
annet	taktekkingsarbeider.	Dette	godkjenningsområdet	har	foretaket	sentral	godkjenning	
for.	Foretaket	har	imidlertid	ikke	vist	til	omfattende	nok	praksis	med	taktekking	til	å	få	en	
egen	sentral	godkjenning	for	dette	fagområdet,	og	har	dermed	ikke	dokumentert	samlede	
kvalifikasjoner	for	det	påklagede	godkjenningsområdet,	jf.	SAK10	§	11-1.	

	

På	bakgrunn	av	det	ovenfor	nevnte	finner	direktoratet	at	Øverbygg	Norge	AS	verken	i	
søknaden	eller	i	klagesaksomgangen	har	dokumentert	at	det	har	tilstrekkelige	kvalifikasjoner	
til	å	få	sentral	godkjenning	for	utførelse	av	taktekkingsarbeid	i	tiltaksklasse	1.	

Direktoratet	har	etter	dette	kommet	til	at	klagen	ikke	kan	tas	til	følge.»	
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Sak	40/15	 Eventuelt 

Møtedatoer	for	klagenemndas	møter	for	2.	halvår	i	2015	er:	
- 16.	September		
- 20.	Oktober	
- 8.	Desember	

	


